
Regeringens proposition 

1979/80: IOl 

Prop. 1979/80: IOI 

med förslag om tilläggsbudgct Il till statsbudgeten för budgetåret 

1979/80; 

beslutad den 21december1979. 

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag 

<IV regeringsprotolwll för den 1\tgärd och det ändamål som frarngar av 

föredragandenas hemställan. 

På regeringens vägnar 

THORBJÖRN FÄLLDIN 

INGEMAR MUNDEBO 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås utgifter m. m. pil tilläggsbudget Il till statsbud

geten för innevarande budgetår. 

De anslag som begärs uppgi\r till ca 688,6 milj. kr.. varav ca f.76,6 milj. 

kr. på driftbudgeten och 12.0 milj. kr. på kapitalbudgeten. De största 

anslagen på driftbudgeten föreslas gi\ till arbetsmarknadsutbildning. 

Det största anslaget pa kapitalbudgeten föreslås gå till lån till tekn-. sko

och garveriindustrier. 

I-Riksdagen 1979/80. l sam/. Nr JO/ 
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Utdrag 

PROT<lKOU. 

vid regeringssammanträJe 

1979-12-21 

., 

l\ärYarande: Statsministern Fiilldin. ordförande. och statsr:1dcn Ullsten. 

Hnhrnan. Mundeho. Wikström. Friggeho. \fogtlrd. Dahlgren. Asling. Sö

der, Kriinmark. Aurenstam Linder. Johansson, Wirtcn. Holm. Andersson, 

lfoo. Winherg. Adelsohn. Danell 

Föredragande: statsräden Wikström, Friggeho, l\1ogi1rd. Dahlgren. Asling. 

Burenstam I .inder, Wirt~n. Holm. Andersson. Aoo, Winherg 

Proposition med förslag om tillägg~hudget Il till statsbudgeten för budget

aret 1979/80 

Statsr<'1dcn föredrar förslag till riksdagen i frf1gor angi1endc anslag m. m. 

pil tilläggsbudget Il till statshudgeten för budgetaret 1979/80. Anförandena 

rednvisas i undcrprotokollen för resp. departerrn:nt. 

Statsrädet Mundebo anför: De anslag som riksmötet har anvisat sedan 

statsbudgeten för budgdåret 1979/80 faststlilldes har uppförts pn tilläggs

budget I (prop. 1979/80: 25. FiU 1979/80: 14, rskr 1979/80: 140). 

I prop. 1979/80: 75 har regeringen föreslagit att 36.5 milj. kr. anvisas för 

kampanjkostnader m. m. inför den förestäendc folkomröstningen i kärn

kraftsfri1gan. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att besluta om anslag m. m. p{1 tilliiggsbudget Il till statsbudgeten för 

budgetäret 1979/80 i enlighet med de förslag som föredragandena 

har lagt fram. 

Regeringen ansluter sig till föredragandenas överväganden och beslutar 

att genom proposition föreHigga riksdagen vad föredragandena har anfön 

för den atgän.I dlcr dd ändamål som föredragandena har hemställt om. 

Regeringen förordnar all Je anföranden som redovisas i underprotokol

len och en sammanställning över Je anslag som regeringen begär skall 

bifogas propositionen som bilagor 1-10. 
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J lJ STITI El)EPAKl'El\I ENTET 

l;iiredragande: statsrt1det Winberg 

Utdrag 

PROTOKOLi, 

Bilaga I 

vid regeringssammanträde 

1979-1:.'-:.'I 

Anmälan till tilläggsbudget Il till statsbudgeten for hudgetaret 1979/80 såvitt 

avser justitiedepartementets Hrksamhctsomrade 

DRIFTBUDGETEN 

ANDRA HllVUDTITEl.N 

D. Domstolsväscndct m. m. 

j 1) D 5. litrustning till domstolar m. m. För budgetf1ret 1979/80 har till 

utrustning till domstolar m. m. anvisats ett reservationsanslag av 8.7 milj. 

kr. Reservationen fnln budgetäret 1979/80 uppgick till 5 055 499 kr. 

Friin anslaget bestrids kostnader för inköp av utrustning och inventarier 

till nya och ombyggda lokaler för myndigheter inom domstolsverkets för

valtningsomri1Je. med undantag av de allmänna advokatbyrt1erna. och 

konsultkostnader i samband därmed samt kostnader for flyttning. 

Sedan anslagsher;ikningen för budget!l.ret 1979/80 gjordes har behov 

uppkommit av medel fi.ir inköp av utrustning och inventarier till länsrät

tcrna i Göteborgs lKh Bohus fan samt Kopparbergs Hin. Bt1da länsriitterna 

beriiknas !lytta till nya förhyrda lokaler strax efter sommaren 1980. Utrust

ning och inventarier mi1ste därför besHillas redan under innevarande bud

gctf1r. Kostnadana hlirfi.ir bcriiknas till :.'.I milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen förcsli:lr riksdagen 

att till U1ms111i11g till d11111stolar 111. 111. pt1 tillåggsbudget Il till stats

budgeten för budgetåret 1979/80 anvisa ett reservationsanslag av 

2 100000 kr. 

E. Rättshjälp m. m. 

[:::) E 3 a. Allmänna advokatbyracr: Rörelsekapital. Niigot anslag för detta 

ändamäl finns inte upptaget i statsbudgeten för innevarande budgetår. 

Jag har vid min anmälan tidigare denna dag av anslagen till rättshjälp 
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m. m. för hudgctitret 1980/81 tagit upp fr<"igan om fortsatta riktlinjer för 

verksamheten vid de allmiinna advokathyräcrna. Jag har därviu hl. a. 

behandlat hyr~ternas hehov av riirelsekapital och principerna fiir finansi

eringen av detta sam I förordat alt byri1erna frir ctl tillskott av rörclsck;:ipital 

över statsbudgeten. Medelshehovct uppgt1r till ca 11 milj. kr. Som jag 

framhöll vid min anmiilan hör meulen anvisas redan unucr innevarande 

huugetttr. Med hiinvisning härtill hemstiiller jag alt regeringen föreslår 

riksdagen 

att till Al/111ii1111a aifrokathyr,/er: Riirdsl'kapital pt1 tilläggshuugct Il 

till statsbudgeten för hudgetiiret 1979/80 anvisa ett anslag av 

I I 000 000 kr. 
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SOCIALDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsr{1dct Holm 

Utdrag 

PROTOKOLL 

Bi/aJ.:11:: 

vid rcgeringssammantriidc 

1979-12-21 

Anmälan till tilläggshudget Il till statsbudgeten för hudgetitret 1979/80 savitt 

a\'Ser socialdepartementets verksamhetsomriide 

DRIFTBUDGETEN 

FEMTE HUVUDTITELN 

G. Undervisningssjukhus m. m. 

[ lj G 5. Akademiska sjukhuset i llppsala: Driftkostnader. Under denna 

rubrik har i statsbudgeten för hudgetD.ret 1979/80 anvisats etl förslagsan

slag av 32 855 000 kr. 

I prop. 1978/79: 100 thil. 8. SoU 1978/79: "27. rskr 1978/79: 23"2l anför 

föredragande statsrådet vid sin anmlilan av detta anslag bl. a. att utgifterna 

för löner till sjukhusets personal - bortsett från läkarna - under budget

äret 1979/80 inte fär överstiga ett belopp. som motsvarar en ram av 335 

milj. kr. i 1979 f1rs löneläge, lönekostnadspälägg inräknat. Denna löneram 

får endast räknas upp med anledning av nya löneavtal. som träffas efter 

utgången av november 1978. Föredragande s!atsräde! anför vidare. att hon 

vid bestämmandet av löneramen har räknat med att inga nya tjänster 

inrättas för budgetåret 1979/80 utöver sådana tjänster. för vilka utrymme 

kan beredas genom omdisposition inom löneramen. Vidare bör omkostna

derna för sjukhusets verksamhet inte ftt överstiga 110 milj. kr. under 

budgetåret 1979/80. 

Riksdagen har lämnat det anförda utan erinran. 

Med anledning av all ytterligare löneavtal träffats har regeringen den 28 

juni 1979 fastställt löneramen till 348 milj. kr. Oönefäge maj 1979). 

Direktionen .fl"ir akademiska .1)11/,,huset i Uppsala 

Ett förslag till driftstal för budgetåret 1979/80 för akademiska sjukhuset i 

Uppsala har upprlittals. Förslagel utgtir från att sjukhuset skall bedriva en i 

swrt sett oförändrad verksamhet. Lönekostnaderna för sjukhusets perso-
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nal - hortsctt frän fakarna - heriiknas enligt förslaget komma att 11ppg~1 till 

inte fullt 361 milj. kr .. vilket överskriJer den i juni 1979 faststiillda ramen 

med 13 milj. kr. 

Förslaget till driftstat innehär. förutom en omdisponering av lönemedel. 

vissa personalförstärkningar. Barnklinikernas inflyttning under hös1en 

1979 kräver sålunda att ca 20 nya tjänster inrättas. hl. a. fiir stiidning av 

nytillkommande lokaler. Sammanlagt föresl{ts att 40 nya tjänster tillkom

mer. De beräknas kosta drygt 4 milj. kr. 

Omkostnaderna för sjukhusets verksamhet beriiknas i statfi.irslagd till 

120,2 milj. kr. 

Direktionen för sjukhuset hemställer att erforderliga föreskrifter medde

las, som medger att ifrftgavaranJe lönekostnader för uppgit till 361 milj. kr. 

och att medel far disponeras enligt statförslaget. 

Fiiredraf.{anden 

Direktionen för akademiska sjukhuset i Uppsala har beriiknat att löne

kostnaderna för personalen - bortsett friin läkarna - kommer att uppgit 

till ca 361 milj. kr. i löncläget maj 1979 unJer budgetitret 1979/80. Jag är 

beredd att nu med hänsyn till omständigheterna godta denna lönekos1nad. 

Härigenom uppsttir utrymme inom löncramen för de tjänster. som Jirektio

nen tagit upp i sitt driftstatsförslag. Beloppet för lönekostnader kan endast 

behöva räknas upp med anledning av nya löneavtal. som träffas efter 

utgången av november 1979. 

Omkostnaderna för sjukhusets verksamhet beräknas enligt driftstats

förslaget komma att uppgti till 120.2 milj. kr. Jag anser att de inte hör fa 

överstiga 115 milj. kr. under nämnda hudgetår. 

Mot denna bakgrund föresli:tr jag att - i stället för de skilda ramar fiir 

löner och omkostnader som tagits upp vid föredragande statsr~idets anmii

lan av förevarande anslag för innevarande budgctitr - en gemensam ram 

för utgifterna för ifrågavarande löner och omkostnader faststiills till 476 

milj. kr. Inom denna totalram bör sjukhuset ha möjlighet att vid behov göra 

omdisponeringar mellan lönekostnader och omkostnader. 

Jag förutsätter att direktionen för akademiska sjukhuset nu vidtar kraf

tiga och verkningsfulla :1tgärder för att i fortsättningen hälla utgifterna 

inom fastställda ramar och genomföra en stram kontroll över sjukhusets 

kostnader. 

Regeringen bör underställa riksdagen de Ila förslag till ny kost nadsram. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att besluta om ändrad medclsram för akademiska sjukhuset i Upp

sala för budgeltirct 1979/80 i enlighet med vad jag har förordat i 

det föregående. 
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Ui/aga 3 

UTRll.D'.\Jl:--JGSDEPAIHEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOJ J. 

vid regcringssamrnantriide 

1979-12-'.! I 

Jo'i.in·dragandc: statsrtidet Wikström s;witt avser punkterna I lH.:h 3: 

s1atsri1de1 l'vlogi·ird s;·ivitt avser punkten 2 

Anmälan till tilläggsbudgct Il till statsbudgeten för hudget:irct 1979/80 sil\'ill 

avser uthildningsdepartemcntcts wrksamhctsomriide 

DRIFTBllDGETEN 

NIO!\DE HUVUDTITEL!\ 

B. Kulturändamål 

f I) B 25. Stild till dagspressen. Stöd till dagspressen heviljas av presstöds

niimndcn enligt bestiimmclserna i förordningen ( 1976: 336) om statligt sti.id 

till dagstidningar Cilndrad 1977:524, 1977:1051, 1978:240 och 1979:269). 

För ämlamalet har i statsbudgeten för innevarande budgct~1r anvisats ett 

förslagsanslag av 308.5 milj. kr .. varav förslagsvis 220.7 milj. kr till pro

duktionshidrag till dagstidningar. 
Reglerna för beviljande av produkrionsbidrag innebiir bl. a. följande. 

Produktionsbidraget till en tlcrdagarstidning - dvs. en dagstidning som 

utkommer med minst fyra nummer per vecka - beräknas inom vissa ramar 

med ledning av pappersförhrukningcn för redaktionell text under de tre 

senaste kalendertiren. 

En fadagarstidning - dvs. en dagstidning som utkommer med högst tre 

nummer per vecka - erhällcr om den är hidragsherättigad ett fast belopp i 

produktionsbidrag. För lokal eller regional tidning uppgår beloppet till 

750000 kr. per :ir medan del för rikstidning uppgtir till högst 1.5 milj. kr. 

per ~1r. 
För fr1dagarstidning som övergrir till alt bli flcrdagarstidning och for 

nyetahlerad tlcrdagarstidning gäller. att produktionsbidragets storlek be

räkna~ med hjiilp av uppgifter om pappersförbrukningen under den tidspe

riod för vilken uppgifter kan crht1llas, dock ej kortare period än sex 

m(111ader. 

En bcsriimmelse av sist nämnda innebörd är enligt min mening befogad 
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n1:k<i fiir del fall en flenlagarstidning skulle öka antalet utgivna nummer 

per ve1:ka. I ett s:idant fall ger niimligen inte den genomsnittliga pappers

förbrukningen under den senaste trci\.rsperioden ett rättvisande underlag 

och tidningen kan därför erhi\.lla ett fagre produktionshidrag än den borde 

fa. Jag anser s~1ledes att de nu gällande bestämmelserna för beräkning av 

produktionshidragcts storlek bör kompletteras med en regel som anger att 

bidraget ocksf1 till en flerdagarstidning som har ökat antalet utgivna num

mer per vecka bör beräknas med ledning av uppgifter om pappersförbruk

ning m. m. under den 1idsperiod som ligger efter det att förändringen 

genomfördes. 

Den nya bestämmelsen hör vara tillämplig vid beslut om produktionsbi

drag med användande av medel som ställts till presstödsnämndens förfo

gamle fr. o. m. budgetåret 1979/80. Jag räknar inte med all den föreslagna 

nya regeln föranleder behov av ökat anslag för produktionsbidrag under 

budgetåret. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna den av mig förordade förändringen i grunderna för 

statligt stöd till dagspressen. 

C. Skolväsendet 

r2l C 11. Bidrag till driften av grundskolor m. m. Ur anslagsposten Bidrag 

till enskilda skolor under detta anslag utgär statsbidrag till Hillelskolan i 

Stockholm. Bidraget utgär enligt särskild förordning (SÖ-FS 1978: 175) 

med 99 '.:;. av ett för var:je redovisningsär av skolöverstyrelsen fastställt 

bidragsunderlag omfattande dels lönekostnaden för lärare och rektor, dels 

kostnaden för sociala avgifter för lärare och rektor med sammanlagt 28,7 i;;, 

av lönekostnaden. Grunderna för statsbidraget till de enskilda skolorna har 

1977 godkänts av riksdagen (prop. 1976/77: 100 bil. 12 s. 272 f. UblJ 1976/ 

77: 16, rskr 1976/77: 157). 

Styrelsen för Hillelskolan har. under hänvisning till att skolan befinner 

sig i en akut ekonomisk kris, anhållit om medelstillskott för budgetåren 

1979/80. 1980/81 och 1981/82 utöver vad som följer av nyss nämnda förord

ning. Därvid har styrelsen för budgetåret 1979/80 begärt sammanlagt 

965 000 kr. avseende ackumulerat underskott (395 000 kr.), brädskande 

reparationer av skollokaler ( 160000 kr.). lönekostnader för skolpsykolog 

och vaktmästare (15 000 kr.), inredning av Judaica-rum ( 15 000 kr.) samt 

beräknat underskott för innevarande budgetär (380 000 kr.). För budget

åren 1980/81 och 1981 /82 har styrelsen anhållit om medel utöver vad som 

utgär enligt förordningen med 785 000 kr. resp. 835 000 kr. Sammanlagt har 

styrelsen för de tre budgetåren således begärt ca 2.5 milj. kr. 

För egen del menar jag att Hillelskolan intar en särställning i svenskt 

skolväsende. Den är avsedd för elever som tillhör en minoritet. vilken 
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paralkllt med sin anpassning till del svenska samhiilh::I lyckats bevara en 

nati11nell och k11lturell identitet trots 111:1nga g:1ngcr sv:ira yttrL' 111mtiindig

heter. Statsbidrag har odsi\ 11tg;'1tt till Hillclskolan 11ndcr störn: delen av 

tiden sedan dess tillknmst :·1r 1955. Jag ser det som iinskviirt alt verbamhe

ten vid skolan kan f11rtsiitta utan inskriinkningar. För att detta skall \ara 

miijligt hediimer jag det sum ni.idviindigt med etl visst rnedelstillskott till 

llillclskolan utöver vad som utg:ir for löner och sociala avgifter till rekt11r 

och liirare. Jag iir diirvid dock endast heredd att fiirorda ett eng:1ngshidrag 

rned 615 OOll kr. under innevarande hudget:'1r avseendt· ack11m11lcrat under

sk1111 sedan tidigare verksamhe1s:1r. hr:idskande reparationer av sk11lans 

lokaler samt viss del av del beriiknade 11nderskottet innevarande :·ir. Jag 

har fr~in företrädare för Hillelskolan erfarit all skolan med del av mig 

förordade statsbidraget kan klara sin ekonomi under hudge1:·ircn 1979/80 

och 1980/81. Jag u1gt1r frf"in all samma förhiillande giiller även fiir budgel

{m:t 1981/82. Jag vill understryka alt det nu aktuella forslagct om statsbi

drag skall ses som en eng;'mgsföreteelse. Varken Hillclskolan ellcr övriga 

enskilda skolor kan för framliden riikna med resurs1illsko11 u1iiver vad s1Hn 

följer enligt generella regler. 

rr~gor rörande statsbidrag till enskilda sknlor utreds f. n. av i..umrnitlcn 

!U 1979: 13) för skolor med icke-offentlig huvudman. 

Jag hemställer alt regeringen föresl:1r riksdagen 

all godkiinna vad jag har förordat i friiga om statsbidrag till Hillel

skolan. 

Kapitalbudgeten 

Il. STATENS ALLMÄNNA 1-'ASTIGHETSFOND 

/ 3] 14. Byggnadsarbelen inom uthildningsdeparlementels verksamhelsomni

de. Under denna ruhrik har i statsbudgeten för innevarande budget:·ir 

anvisats etl investeringsanslag av 135 milj. kr. (prop. 1978/79: 82. Uhl! 

1978/79: 43. rskr 1978/79: 410). Under anslaget är uppförda tv:·1 investe

ringsplaner. nämligen en plan för utbildning och fop,kning och en plan for 

kulturiindam~1I m. m. BehMlningen vid budgetfirets början uppgick till 49 

milj. kr. Niigon medelsanvisning pii 1ilfaggsbudg:et beriiknas f. n. inte bli 

ert"orderlig. Diiremot bör följande objekt redovisas i dctla sammanhang. 

Kostnaderna redovisas i det följande i prisläget den I april 1979. 

Göteborg 

Fiirsiirj11i11i.:.1·1/tgiinfrr inom Chalmers te/..11iska hiigskolas omriidc. Hygg

nadsstyrelsen har hos regeringen hemställt att fä utföra och driva en 

+l-Ri/..sdage11 1979/80. I sam/. Nr /OJ 



Prop. 1979/80: 101 10 

fiirsiibanliiggning for knlcldning i lluidiserad biidd vid Chalmers tekniska 

hiigsklllas kraf((entral. Anlligguingen skall vara llimpau for forskning och 

undervisning od1 skall samtidigt kunna leverera energi kommersiellt. Pru

jektet fiiresli1s finansieras dels med hidr<1g friin nlimnden fiir energiproduk

tionsforskning och statens industriverk. dels genom anslag som st:·ll' till 

hyggnadss1yrelse11s fiirfogande. riir hyggnadsstyrelsens del lir kostnaden 

herlik11ad till h 7115 000 kr .. varav 3.1 milj. kr. föresi;·1s hest ridas frfm ansla

get Byggnadsarhckn inom utbild11ingsdepartementl'ls vcrksamhctsnmr~t

de. 

invcstcringsplane11 fiir utbildning och forskning lir uppförd en kost

nadsram av 3 111ilj. kr. fiir Fiirsiir.inings{1tglirder inom Chalmers tekniska 

hiigsknlas nmr;'1de: Övriga i1tgiirder. Under liret har ett dclprnjekt med en 

kostnadsram av 500000 kr. slutredovisats varefter en ram av 2.5 milj. kr. 

i1terst:ir. Byggnadsstyrclsen fiircsl:'tr att för ovan niirnnt pwjekt kustnadsra

ml'll hiijs till 12,5+3. I~) 5.h milj. kr. 

l!1/n·gg11ad 111· ljiimii 11111ri11hio/ogi.l'l..11 lahoratori11111. Regeringen upp

drng den 25 oktober 1979 al byggnadssryrclsen alt inom en kostnadsram av 

<>.5 milj. kr. i prislliget den I april 1978. motsvarande 7 150000 kr. i 

prisliigct den I april 1979. prlijektera utb~·ggnad av l~järnö marinbiolngiska 

laboratori11m r. o. m. bygghandlingar. Utbyggnaden omfattar nybyggnad 

av fiirlliggning. matsal. tjiinstebostad och sjöbnd samt yttre arbeten till en 

sammanlagd rumsarea av ca 900 m ~. Byggnadsarbetena beräknas kunna 

pi1bii1jas under v;1ren 1980. 

f-'iirl'draga11d<'11 

\kd hiinvisning till vad jag har anfört i det fi.iregi\ende hör i glillande 

investeringsplan föras urr följande kostnadsramar (I 000-tal kr. l 

---- --------
Byggnadsnhjckt Kostnadsram Medelsförhrukning 

78-04-0 I 79-04-01 Faktisk Heräknacl för 
I. o. rn. 1979/80 
79-06-30 

Utbildning llCh forskning 
Giitl'horg 
f' örsö~j ningsätgiirdcr 
inom Chalmers tekniska 
högskolas omr!1uc: 
Övriga lllgiirdcr 3000 5oOO 1656 I 000 
Utbyggnad av "ljärnö 
marinbiologi~ka 
lahorawrium 7150 337 3000 

Det redovisade hehovet av 11thygg11ad 111' 1.Jiimii 111ari11hio/ogi.1ka laho

ratc1ri11111 bör nu enligt min mening tillgodoses. Laboratoriet. som iir en för 

univcrsileten i Stllckholm och Göteborg gemensam anliiggning. hi'>r efter 

utbyggnaden kunna nyttjas sl!m en marinbiologisk utbildnings- och forsk-

Hyggstart Färdig-
ställande 

:ir-m:1n ilr-mfln 

sun:cssivt 

80-04 81-03 
----·---
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ning . .,ri:.,tir . ., av ocks;1 andra högskokenhc:1i:r. J;,g t1lgi'1r fr;in all vcrks;imhL·

li:n vid laboraloriel rlaner;ts bl. a. med h;insyn hiirtill. 

Jag fiinirdar all de iikade 111gifter som hiinger sa111111an mc:d hiir behand

lade tihjekt C'ir heslridas av 1illgiingliga medel under förevarande anslag. 

fag he111stiill.:r all regeringen fiircsktr riksdagen alt 

l. bemyndiga regeringen att besluta 0111 hyggnalharhc1cn 111. m. 

inom t11hild11i11gsdcrarte111cntcts verksamhctso111r:idl' inom de 

kost nadsramar -.om jag har förordat i de1 fiin:gf1cnde. 

~ gndbnna vad jag har fiirordal i det fiireg<"icnde ang;"tL·ndc he~tri

damle av utgifterna för vissa hyggnadsarbi:tcn inom utbildning'

di:parti:rncnti:ts vcrksa111hetstlllll"<ide. 
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JORDRR l_: KSl)IJ>Alffl::M l·:NTLI 

Fiiredragandc: slatsr:idet Dahlgren 

Utdrag 

PROTOK< >I .I. 

Bilaga 4 

vid n::gcri11gssammarllriidc 

1979-12-21 

Anmiilan till tilläggshudget Il till statsbudj!elen för budgetitret 1979/80 sii\'itl 

avser jordbruksdepartementets wrksamhctsomrade 

DRIFTBl1DGETE:'lil 

TIONDL HUVUIJIHELN 

B . .Jordbrukets rationalisering m. m. 

i' I] B 6. Täckande a,· förluster pil grund a,· statlig kreditgaranti. P:1 stats

hudgcten fr1r innevarand<;! hudgctf'ir har und<;!r denna anslagsruhrik anvisats 

<;!tt förslagsanslag av I milj. kr. Riksdagen har vidare för hudget~tret medgi

vit atl statlig kreditgaranti fär Himnas för l;'rn till yttre rationalisering. ltrn till 

inre rationaliscring.jnrdförviirvsl:tn, driflsl{m och maskinli1n med samman

lagt 'i 13 milj. kr .. fiir 1~111 till triidg:irdsn;iringens ratilinalisering. m. m. med 

.~5 milj. kr .. for l:'lll till renniiringens rationalisering. m. m. med 2.'i milj. kr. 

samt !'lir J;rn till inkiip av avdshästar \ICh ridhiistar med 'i()llllllO kr. 

Lanthru/..sst.ffl'isl'n 

Ramen fi\r l;tncgarantier för jordbrnkets ratinnalisering uppgM till 513 

milj. kr. B<;!hovd har av lantbruksniimndcrna h<;!räknats till 920 mil.i. kr.. 

varav niirn1arL· 200 milj. kr. iir dtersliipande hchov fr;in föregäenJe budget

ar som d;'1 int.: kunde tillgodoses. Ramen föresläs (ikad med 3!1.7 milj. kr. till 

900 milj. kr .. vilkL·t iir samma ram som begiirs för hudget<"1ret J981l/81. Som 

11\\1tivering anför~ följande. 

Kreditgarantierna avser friimsl Ht11 för byggnads!1tgiirder. llickdikning 

1ll.:h anskaffning av inventarier. vilket i hög grad främjar rati1maliseringen. 

Garantigirningen har ock si\ stor regionalpolitisk hel ydehe .. 

Av de under verhamhcls<ln:t 1978/79 tieviljalle garantierna till jordhni-

1\els rationaJi,cring gi..:k ..\2 r; till de nmra skogsliinen. Dessa liins andt!I av 

landeb totala ;\\;.erarcal iir 18 1
; m:h av antald mjölkkor 21 i,;. Stats verkets 

förluster p;·1 li111egaranticrna iir obetydliga. omkring en halv promille. Med 
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h:'111•>\·n 1ill :1t!,!i.11d.:rna" st<>ra s;iv;il rati\>nalio.;t'rin!,!s- s,1n1 rl'gio11alpoli1isl\a 

hd\dl'hc vill st~ n:lw11 rra111h;illa angl'Higl'11hcte11 av att 1:111egarantihdw

n:t tiilglldOSl'S. 

I .ii1tL'gara11tih1:hovet 111Hkr saviil innevaramk hudgl'tiir som p:·iföljamk 

p:1vo:rl\as a\ d..:11 iil\adl' fiirsiiljningsvo:rk.samhet som följer av stvrelse11s 

fiirviirv av marl\. friimst sl-.ogsmarl\. i'rirn sl-.ogsi11dustricr och andrajuridis-

1\a pnso11cr. hir do:ssa i'ör\'iin har 0:11 rörlig krl'dit a\' 2011 milj. kr. stiillts 

till st\Tl'hens flirfoga11de att displ>lleras till den) I do:ct>mber I 9X I. Ikhovo:t 

av !.i11cgara11tier samma11h:inger förutom med köparnas privata bnemöjlig

hl'ler hl. a. med andelen avverkningsbar skog p~1 ifr;\gavaramk arealer. Dil 

d..:1111a i allmiinhet iir Hig p;·, hittills fiiniirvado: arealer hedömer styrelsen att 

en ho:tydando: del av fiirsiilj11i11gsheloppet behiiver finansieras med hjiilp av 

l:111egaran t ier. 

Styrelsen har fiir att minska hehovet av limegarantio:r under det senaste 

areh hrist situation gl'nolll olika ;·1tgiirder försökt utverka att en hiigre andel 

a\· kostnaden fiir de iitgiinkr. vartill statligt stiid siikes. finansieras med l:'in 

ut:1n statlig garanti. Detta krav har starkast kunnat hiivdas i fritga om 

.i<>rdi'iirviirvsl:in eftersom den av niirnnden glKlk~inda kiipcskillingen innc

hiir att drifto:n heriiknas go: hrul\aren ett tillfredsstiillande cl\l1nomiskt resul

tat oL·h siikl'rhet fiir bnet liinrnas i f;1stighetsinteckning inom kiipeskilling

L'lls bo:ll>pp. l\;iimnda andel uppj!iir dock i fr:·1ga om jordfiirviirvsli1n till i 

genomsnitt ca 55 (;.vilket i de nesta fall motsvarar minst J_~or; av 1975 itrs 

ta\o:ringsviink s11111 t>fta utgiir grund för bankernas bel:tningsviirdering. 

Vid ratio11aliscrinµsiitgiirder faller anJelen till 30-40'·; och vid driftsl;\n till 

L'ndast I 0 - 20' ·;. ~iir det vid sistniimnda li111eform glill.:r arrcndalmcr. som 

L'ndast kan nhj11da fi.iretagsinteckning som säkerhet. brukar endast en viss 

cho:chiikningskrl'dit kunna finansieras utan statlig garanti. Styrelsen be

diiml'r diirför inte att ylterligart' besparingar av niimnviird betydelse kan 

uppn:is pi1 tktla -;iitt. 

/' 1frc, I ru ,i.: u 11d, · 11 

Med hiinvisning till vad ,iag har anfört i min anmiilan till budgetproposi

ti1inen l'JXll lprop. 1979/Xtl: 100 bil. 13 punkten R 71 förordar jag att ramen 

fiir kreditgarantier till j(>rdhruket ökas med 100 milj. kr. till fil) milj. kr. 

Jag hemstiillcr att regeringen föresltir riksdagen 

att ml'dge att för hudgetaret 1979/XO statlig kreditgaranti famnas fi.ir 

l;'1n till yttre ratiPnalisl'ring. li'111 till inre rationalisering. jord

fiirviirv~1:·1n. driftsli·1n och maskinbn med sammanlagt högst 

h n 1)1\()(11)(1 kr .. för bn till triidgf1rdsnäringens rationalise1ing 

m. m. med högst 35 000000 kr .. for l{m till rennäringens rationali

SL'ring 111. m. med högst 2 500000 kr. samt för ii·in till inköp av 

avclshiistar och ridhästar med sammanlagt högst 5110000 kr. 
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I::' I B 15. Särskilt st i id till jordhruk och skogshruk, m. m. i l\orrholtt'ns liin. 

1':·1 statsh11dgo:te11 för i1111L·varand~· hudgct:'1r har u11der den11a a11slagsruhrih. 

anvisats o:tt rescrvationsanslag av 30 milj. h.r. l:Jter samr{1d med Norrl·h1t

trnddegatio11e11 () 1'!7(1: 04) beviljas hidrag av sh.ogsvitrdsstvrelse11 i liinet 

sin·itt avser ski>gsbruk 11ch av lanthruksniimnden stivitt avser andra ii11da

mal. 

/,i'i11s.1·1rrl'i.1·1·11 i ;\'c1rrh1111e11s hin 

1 skrivelse den 8 juni 1979 anfiir Hinsstyrelsen alt riksdagen med ankd-

11ing av prop. 1978/79: 1::'7 0111 ;'itgiirder for att främja sysselsiittningen i 

Norrbotten lil. a. har hcslutat om en e.xtra ram p{1 17.'i milj. kr. för hercd

skapsarbeten och tidigareliiggningar av investeringar. m. m. Ramen har 

tilldelats liinsarbetsniimndcn för att efter sarnri1d med länsstyrelsen förde

las p:1 projekt i1wm liinet. 

Liinsarbetsniirnndcn och liinsstyrelsen har haft överl~1ggningar om för

delningen av den anvisade medelsramen. Vid dessa överliiggningar har 

st1'1tt i förgrunden drn 'ilii11digt bt"sviirliga arbetsmarknadssituatiom:11 i 

vissa av liinets i11landskomm11ner. Länsstyrelsens och liinsarbo:tsnfönmkns 

gemc11sarnma uppfaitning iir att extraordiniira insatser mi1ste komma till 

sti1nd för att i n!igon m[)n viinda den hittills negativa utveålingen i dessa 

Hinsdl'lar. 

lkt iir angeHiget att de särskilda insatser s1Hn det s. k. Norrbottenpake

tet öppnar viigen for. urviiljs <1 att de bidrar b{1de till t:n snar förbättring av 

syssdsiiltningen och till all skara mer varaktiga arhetstillfi:1llen. För fram

för allt glesbygdskommunerna giiller att försö~jningsmiijligheterna särskilt 

i jord- och skogsbruket mi1ste tas till vara biittre. Möjligheterna att utöka 

den industriella s\ssclsättningen i dessa kommuner lir starkt hegriinsade. 

A.kerjonlen iir en resurs som till en del trnyn mäste tas i hruk som produk

tions underlag. Ar 195<1 var tkn odlade arealen i länet 88000 ha för att iir 

1978 uppg;1 till ungefär 47000 ha eller samma areal som ftr 19::!7. 

Ett betydelsefullt investeringsprogram pr1jordbrukets omr<)de iir utarbe

tat för dessa kommuner. Det har skett som en del av jordbruksprojektcn 

inom Norrbottendelegationens verksamhet rned sikte pt1 genomförande 

;iren 1979-1981. Fiir genomförande av programmet har förutsatts dels 

ordinarie bidrag frf1n lantbruksniimndens rationaliseringsanslag. dels kom

pletterande bidrag frt1n Norrhottendelegationens särskilda medel enligt de 

för dessa medel fastställda dispositionsföreskrifterna. lfr~1gavarande jord

bruksprogram i inlandsknmmunerna avser hyggstart vid 5h jordhruksföre

tag undt:r budget{iret 1979/80 samt vid 4.'i företag under hudgettiret 1980/81. 

1 nvesteringarna under J 979/80 lir i övervägande grad detaljplanerade 

redan nu for omedelbar igi\ngsältning av arbett:na. Dessa iir kostnadsbe

rliknade till t1.italt h.~.4 milj. kr. Fiir all genomföra <'i.tgärderna beräknas !1tgi·1 

UO i'lrsverken. Den hest{1ende syssclsättningseffekten av 1979/80 ~trs in

vesteringspnigrarn urgör ett tillskott av drygt 80 :'trsarbeten. 
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La11thruksnii111nden har anrniilt att investeringsrrogrammet endast i 

ringa grad kan utföras som rlanerat Lh"i niirnnden inte tilldelats hidragsme

del för dessa siirskilda sabningar och d~i övriga ordinarie jordhruksinves

teringar i liinets kusthygder rimligen inte far äventyras av tilgiirderna i 

inlande1. Det\a innebiir att rrogra111111ets genomförande hlir utstriickt under 

en viiscntligt fängrc följd av i1r iin rlanerat. Enligt Hinsstyrelscns och 

lii11-.arhctsniimndens gemensamma uppfattning iir det angeläget att en s~1-

da11 fiirdriijning av investeringarna förhindras. Ett genomförande s;i snart 

som miijligt iir angeliiget av hådc arhctsmarknadspolitiska och regionalro

lit i ska sUI. Ln t idigarcliiggning av investeringarna. jiimfört med vad takten 

i nrdinaric mcdelstilldclning medger. möjliggörs om lanthruksniimndens 

rationaliscringsanslag förstiirks med de medel som erfordras för den del av 

jL>rdhruksrrogrammct som iir avsedd att genomföras hudget{iret 1979/80. 

Denna utiikninµ av anslaget urpgär enligt lanthruksnämndens beräkning 

till :!Il X~3 000 kr. 

Linsstyrelsen hemstiiller att fr{1n det under tolfte huvudtiteln urrförda 

rescrvatinnsanslaget Sysselsättningsskapande ~1tgiirdcr 20 milj. kr. förs 

iivtT till lanthruksstyrelsen för att disponeras av lanthruksnämnden i Norr

hotte11s liin. 

1-·,·;,.(',/1"11gt111d1·11 

I slutet av :1r 197h tillkallades Norrbottendelegationcn (I 1976: 041 for att 

ta sig an sysselsiittningsproblernen i NLirrhotten. Till delegationens urp

gil"ter hör hl. a. att Him11a förslag till :1tgiirder som frän\jar utvecklingen 

inom andra näringsgrenar än industrin främst jordbruk och skogsbruk. För 

delegatio11ens verksamhet rt1 detta omr{1de har under förevarande anslag 

anvisats sammanlagt fi5 milj. kr. Medlen har i huvudsak använts för all 

friimja upphyggnaden av hiirkraftiga mindre företag av olika slag, främst 

jordhruksföretag. i de inre delarna av Norrbotten. 

'.\iorrh11ttendl'iegatiLHlen beräknar att avsluta sin verksamhet vid årsskif

tet 1979/XO 1H.:h i samhand diirrned redovisa de vunna erfarenheterna. Det 

:ir nu angeliiget att medel stlills till förfogande för att slutföra den planerade 

verbamheten. 

Som framg;·1r av fansstyrelsens skrivelse saknar lanthruksnltmnden me

del for att inom ramen för ordinarie verksamhet kunna stödja alla företag 

som ingar i delegationens rnijekt. Den 30 augusti 1979 hernyndigade rege

ringen med anledning hiirav arbetsmarknadsstyrelsen att fr:'ln det under 

tnlfti.: huvudtiteln urpfi.in.la reservationsanslaget Sysselsättningsskapande 

;"1tgiirdn hetala ut högst X milj. kr. till lanthruksstyrelsen för sädana atgär

der i110111 jL1rdhruket som omfattas av stöd enligt föreskrifterna för föreva

rande anslag. Härigennm har delegationens rlaneradc.: verksamhet kunnat 

fortg[1. Jag beriiknar att därutöver 8 milj. kr. erfordras för att slutföra 

vnksamheten. Enligt min mening hör kostnaderna för delegationens jord

hruksprojekt belasta förevarande anslag. För ~indamalt:t hör därför nu 



Prop. 1979/RO: Hll 17 

anvisas I h rnilj. kr. Frl111 anslaget hör täckas de kostnader som under 

innevarande hudgct:·ir belastat anslaget Sysselsiittningsskapandc fttgänler. 

Jag hern~t:ilkr alt regeringen förcsli"ir ri!..sdagen 

all till Siirs/,ilt stiii/ titl.inrdhruk och skngshruk. 111. 111. i Norrhotte11s 

lii11 p~1 tilläggsbudgct 11 till slatshudgeten för hudgettiret 1979/80 

anvisa ett reservationsanslag av JhOOOOOO kr. 

D. Skogsbruk 

l3 J D 7. Tillfälligt bidrag till gallring. Plt stat shudgeten för innevarande 

hudgeuir har under denna anslagsrubrik anvisats ett rescrvationsanslag av 

l.'.'iO milj. kr. Bidragsbestiimmelscrna finns i förordningen ( 1979: 486) om 

statsbidrag för tir 1979 till gallring av skog. 

Det tillfälliga bidraget till skogsgallring som riksdagen beslutade om 

vitren 1979 har positivt plivcrkat skogsvärden och massaindustrins rävarn

fiirsiirjning. Inom vissa län har gallringarna emellertid inte fött den omfatt

ning som bidraget i och för sig skulle ha kunnat medge. Detta kan bero pa 

act avvcrkningsresurserna till följd av andra viktiga skogsvårdshehov inte 

har räckt till för gallring. För att kunna avsluta den satsning på skogsgall

ring som riksdagen sålunda har beslutat om fört:slår jag att det tillfälliga 

gallringsbidraget för utgä iiven under tiden den I januari-den JO juni 1980. 

Nitgra ytterligare medel behöver inte anvisas för ändamålet. 

Jag hcmstiiller att regeringen förcslär riksdagen 

att godbnna vau jag har förordat i fråga 0111 tillfälligt bidrag till 

gallring. 

G. lltbildning och forskning 

l 4.I G I. Sl·eriges lantbruksuniversitet: Förvaltningskostnader. Pft stats

hudgeten för innevarande b11dgett1r har under denna anslagsrubrik anvisats 

ett förs lagsanslag av 221 846 000 kr. 

I prop. 1978/79: 100 (bil. 13 s. 89) föreslog regeringen riksdagen att till 

Sveriges lantbruksunivcrsitet: Förvaltningskostnader för budgetäret 1979/ 

80 anvisa ett förslagsanslag av 224 060 000 kr. Vid behandlingen av prop. 

1978/79: 100 biföll riksdagen ett förslag att till Sveriges lantbruksuniversi

tet: Förvaltningskostnader anvisa ett i förhällande till regeringens förslag 

med 2 214 000 kr. minskat förs lagsanslag. 

t-:,-Riksdai:e11 1979/80. I sa111l. Nr /01 
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Den heshlladc: rc:duklionen a\' anslagc:t har minska! ulryrnrnel for liincr 

med Jrygl I milj. kr.. vilket förutsätter att lanthruksuniversitetet vakant

häller ett antal lediga tjänster. De tjiinster som hiir iir i fmga pil förvalt

ningsknstnadsanslagL'l iir högre förar- och forskanjiinster. Detta innehiir 

att viktiga fönnesomr:1den vid uppkommande vakanser 01.:h pf1 ett opla

nerat siitt hlir utan fiiretriidare fiir hiide forskning och uthildning. vilket 

försiimrar miijligheterna att bedriva dessa verksamheter. 

Jag hemstiiller all regeringen föresbr riksdagen 

att till Si·crigl's /11111hm/....rn11i1·a.1·ill't: Fiin·a/111i11gs/...o.\"/1111der pt1 till

liiggshudget 11 till slalshudgcten for hudgetitrcl 1979/80 anvisa ett 

förslagsanslag av I 000 000 kr. 

I. Idrott 

15) I 2. Stöd till idrotten: Anläggningsstöd m. m. Pä statsbudgeten för in

nevarande bulfge1i1r har under di:nna anslagsruhrik anvisats ett förslagsan

slag av :N. I milj. kr. hirn anslaget famnas bl. a. bidrag 1ill mindre idrotts

och friluftsanliiggningar enligt lie riktlin.kr som fastställdes av 1970 ;\rs 

riksdag (prop. 1970: 79. Joll 1970: ::n. rskr 1970: 239) samt vissa p{1 dessa 

riktlinjer grundade och av regeringen angivna normer. 

Bidrag till mindre idrotts- och friluftsanlliggningar utgick under budget

{1ret 1978/79 nicd ca 9 milj. kr., varav ca hälften till kommuner och hiilften 

till föreningar o. u. Dessa bidrag bt.:handlades av 1979 :1rs kommunalekono

miska utredning ( K EU 761 som föreslog att bidragen skulle öve1föras till 

skat tcutjämningssystemet. 

Regeringen\ fi.irslag om den kommunala ekonomin I prop. 1978/79: 95 bil. 

5, KrU 197H/79: 4y, Fil.I 1978/79: 35. rskr 1978/79: 335) innebar hl. a. att 

bidragen till föreningar ocksr1 fortsiittningsvis skulle utgil förutsatt att 

anläggningen i fri1ga inte kunde anses vara ett kommunalt Magandc. Fi.ir

slagcn innebar alt kommunerna fr. o. m. Jen I januari 1980 helt skulle 

överta Jet finansiella ansvaret för investeringar i anliiggningar för idrott. 

friluftsliv, studerandemotion eller sf1Jan anläggning som inte är avsedd fiir 

den samlade idrottsrörclscns bchnv eller är av riksintresse för rekreations

ändamtd. 

Det statliga stödet till kommunerna för uppförande av mindre idrotts

och friluftsanläggningar skulle diirmeJ upphöra den I januari 1980 och 

medlen överföras till den kommunala skattcutjämningcn. De finansiella 

konsekvenserna av regeringens förslag beaktades redan i samband med 

budgetprnpositionen (prop. 1978/79: I{)() bil. 13 s. 138-JJY). Anslaget 

minskades Jf1 med 2,5 milj. kr.. vilket motsvarar halvfirseffektcn pt1 stats

budgeten av dt.:n föreslagna förändringen. Förslagen i prnp. 1978/79: 95 

<hil. 5 l mn den kommunala ekonomin utgick llärför frän all nhgon ändring 
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av mcddshcräkningen för hudgetfiret 1979/80 i förhäflande riff 1979 tirs 

hudgclproposi1inn inte var nödviindig. 

Riksdagens beslut ( KrU 1978/79: 4y. Fi LI 1978/79: 35. rskr 1978/79: 335) 

innebar emeller!id att bidragen till kommunala mindre idrottsanliiggningar 

n11 inlc avvecklas s;unt att en översyn borde göras bl. a. beträffande nor

merna fiir sta!shidrag till fiircningsdrivna idrotts- och friluftsanläggningar. 

Med hänsyn till riksdagens beslut beträffande stödet till mindre anlägg

ningar hör 2.5 rnilj. kr. nu tillföras anslaget Stöd till idrotten: Anläggnings

sröd m. m. i form av tilläggshudget till innevarande ars anslag. Frågan om 

formerna för avve<.:l;.ling av det nuvarande stödet till mindre idrottsanlägg

ningar hereds i regeringskansliet. 

Med hiinvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

fiireslär ril;.sdagen 

all !ill Stiid till idrotten: A11/iigg11i11gsstiiil 111. 111. på tilläggshudget Il 

till statsbudgeten för budgettiret 1979/80 anvisa ett reservations

anslag av 2 500000 kr. 
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HANDELSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Burcnstam Linder 

Utdrag 

PROTOKOLi. 

21 

Bilaga 5 

vid n:gcringssammantrlidc 

1979-12-21 

Anmälan till tilläggsbudget Il till statsbudgeten för budgetåret 1979/80 såvitt 

avser handelsdepartementets verksamhetsomrade 

DRIFfBUDGETEN 

ELFTE HUVLIDTITELN 

E. Patent- och registreringsverket m. m. 

[I] E I. Patent- och registreringsverket. I statsbudgeten för budgetåret 

1979/80 är under denna rubrik uppfört ett förslagsanslag av 80069000 kr. 

Kostnaderna för patent- och registreringsverkets verksamhet skall i 

princip täckas av de avgifter dess kunder erlägger (prop. 1978/79: 100 bil. 

14, NU 1978/79: 27, rskr 1978/79: 217). 

År 1973 antogs den s. k. europeiska patentkonventionen (EPCl som 

Sverige har undertecknat tillsammans med 1.5 andra stater. Konventionen 

innebär bl. a. att ett europeiskt patentverk med säte i Miinchen skall kunna 

meddela patent som blir gällande i alla eller vissa av de anslutna staterna. 

EPC trädde i kraft under är 1977. Det europeiska patentverket öppnade sin 

verksamhet den I juli 1978. Sverige ratificerade EPC i februari 1978 efter 

riksdagens beslut (prop. 1977/78: I, LU 1977/78: JO. rskr 1977/78: 126). 

Den som söker europeiskt patent för Sverige kan, då den europeiska 

patentansökan publicerats enligt EPC. erhålla provisoriskt skydd för sin 

uppfinning i Sverige. Skyddet erhålles genom att sökande till svenska 

patentverket inger översättning av kraven i den europeiska ansökningen 

och att patentverket utfärdar kungörelse härom (88 ~ patentlagen 

1%7: 837). 

F. n. utgår inte avgift för verkets befallning med ansökningen och kun

görelsen. Vid införandet av ändringarna i patentlagstiftningen :ir 1978 

förutsågs inte att avgift för denna del av handläggningen kunde komma att 

införas och någon bestämmelse i detta syfte togs inte in i patentlagen. 
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Emellertid har numera flera Hinder infört avgift för de kungörelser som 

fordras för provisoriskt skydd i vederbörande land. 

Andelen ansökningar vid det europeiska patentverket i vilka Sverige 

designerats uppgår f. n. till ca 58 ',{ .. Redan vid ärsskiftet 1978-79 n~irmade 

sig antalet ansökningar som är aktuella för Sverige siffran 2 000. Det kan 

därför befaras att kungörelser av detta slag kommer att medföra ett icke 

ringa merarbete för del svenska patent verket. 

Mot denna bakgrund och med hänsyn till det provisoriska skydd som 

erhålles samt den för verket gällande kostnadst~ickningsprincipen bör o<.:k

sä Sverige införa en avgift som täcker de kostnader som är förenade med 

kungörelseförfarandet. 

Sådan översättning som avses i 88 * för rättas. Inkommer r~ittelse skall 

patentmyndigheten utfärda kungörelse därom. Sedan kungörelse utfär

dats, gäller den rättade översättningen i stället för den tidigare ingivna 

(91 *andra stycket). Om avgift införs som villkor för all kungörelse enligt 

88 * skall utfärdas, bör givetvis avgift utg~1 ocksä för kungörelse om riit

telse av översättning. 

Jag föreslti.r efter samr~1d med chefen för justitiedepartementet att 88 * 
första stycket och 91 * andra stycket patentlagen ( 1967: 837) ändras s;'\ att i 

btlda paragraferna anges att avgift skall erläggas innan patentverket utfär

dar kungörelse. Det ankommer sedan ptl regeringen att fastställa avgiftens 

storlek. Ändringarna föresltls träda i kraft den I juli 1980. Avgift bör dock 

inte tas ut för kungörelse om sädan översättning eller rättad översättning 

som ingivits före ikraftträdandet. Förslag till lag om ändring i patentlagen 

(1% 7: 837} har upprättats inom handelsdepartementet. Förslaget bör fogas 

som bilaga 5. I till detta protokoll. 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att antaga förslaget till lag om ändring i patentlagen ( 1967: 837). 

F. Ekonomiskt försvar 

[2] F 1. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. För detta ändamål dispone

rar överstyrelsen under innevarande budgetår 271 131 000 kr. 

Åtgärder .fiir förJiirjningsheredskapen pil skoomrtlde t 

Riksdagen beslöt hösten 1978 om åtgärder för försörjningsheredskapen 

på skoområdet (prop. 1978/79: 60. FöU 1978/79: 18, rskr 1978/79: 117'. 

Enligt heslutet skall under perioden 1979-1981 ett program genomföras 

för effektivisering och omslrukturering av läderskoindustrin. Syftet är all 

det produktionsmål som statsmakterna fastslagit av försörjningsbered

skapsskäl, efter är 1981 skall kunna upprätt hällas utan statliga ätgärder. 
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S1iid:-i1giirderna 111giirs av invesleringsstöd i furm av avskrivningsl:1r1. 

fiirsi\1jningsberedskarslan som ersiillning för 11rrrii11h;illande av produk

tion och rroduk1ionskapacitet. skl1strukturn1n avsedda att s1imulera struk

turföriindringar im1m branschen. statlig garanti for siisongskrediter samt 

s1öd till det nybildade Skoi11s1i1u1et som sl\all utföra savicetjiinsler fiir 

branschen friimst p:1 del produktionslekniska omrt1det samt d;'1 det giiller 

bl. a. prmluktutvcckling. konsumenlleknisk for-.kning. marJ..nadsföring 

och design verksamhet. 

I skrivelse till regeringen den 12 november 1979 har överstyrelsen för 

cJ..onomiskt försvar tÖl:::F) hemstiillt bl. a. om att fi'ireskrifterna rörande 

stallig kredilgaranti för siisongskrediter iindras si1 all de medger sliid fiir 

1idshegriinsad lagring av hcstiillda Hiderskor liven för vttr- och sommarsii

songcn 1980 sam! för höst- och vintersäsongen 1980-1981 1H.:h att en 

liipamle garantiram för 17 milj. kr. far disponnas hlirför. 

I skrivelsen har Öl'.f vidare anmiilt att Skogruppen AB har inkommit 

med en ansökan om avskrivningslfin pil 17.5 milj. kr. Detta är 5.5 milj. kr. 

mer iin vad Skodelegationen i sin rapport berliknadc för denna företags

grupp. 1'.ostnadsökningen beror enligt ÖEF pf1 bl. a. prisökningar. För all 

miijliggöra ett avtal med Sk11gruppen om avskrivningslftn har ÖEF gjort 

11mprioriteringar i handläggningen av inneliggande övriga ansiikningar. För 

att kunna stödja Skogruppen krlivs emellertid ytterligare medel. ÖEF 

hemställer diirför att f(ir budget{iret 1979/80 ramen för ltin till teko-. sko

och garvniindustricr höjs med 10 milj. kr. och att 10 milj. kr. tillförs i 

invesleringsmedcl. 

Jag vill för egen del anföra följande. 

E1forenheterna iir goda av att Hiderskoföretag fr. o. m. budget{1ret 1977/ 

78 kunnat erh<1lla statlig garanti for 1:111 till rörelsekapital som erfordras för 

att överbrygga siisongsvlingningarna i företagen. Jag förordar att garanti 

skall kunna lämnas för v~ir- och sommarslisongen 1980 samt för höst- och 

vinlersiisongcn 1980-1981 inom en sammanlagd ram av 17 milj. kr. Jag är 

diircmot inte beredd all förorda alt en löpande garantiram skall stiillas till 

regeringens förfogande. 

För de avsJ..rivningshin som ÖE F kan lämna för investeringar i maskiner 

och byggnader inom teko-. sko- och garveriindustrier gliller en siirskild av 

riksdagen beslutad invcsteringsram. Fr{111 år 1972, dli stödformen infördes. 

har ramen successivt höjts och uppgi"tr för budgetMet 1979/80 till 285 milj. 

kr. Efter förslag av regeringen i prop. 1978/79: 60 om :itgärder för försöi:i

ningsberedskapen p;'1 skoomri1det samt i hudgetpropositionen för 1979 

(prop. 1978/79: 100 bil. 14) har riksdagen beviljat 13 milj. kr. för avskriv

ningsli"in till lliderskoindustrin (FöU 1978/79: 18. rskr 1978/79: 117 och FöU 

1978/79: 21. rskr 1978/79: 237). 

Enligt prop. 1978/79: 60 bör under perioden 1979- 1981 effektiviseringen 

och omstruktureringen av skoindustrin tillsammans med de omfattande 

stödf1tglirderna ha förbiittrat skoindustrins konkurrenssituation. si1 att yt

terligare stiidinsatser fri111 statens sida inte erfordras. 
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De avskrivningslän Skogruppen AB ansökt om avses finansiera en dd av 

investeringskostnaderna för uppförande av nya rationella fahrikshygg

nader. 

Förutsättningarna för att svensk skoin<lustri efter t1r 1981 utan försör:i

ningsberedskapslfi.n skall kunna konkurrera med importerade skor beror 

enligt min mening pi\ i vilken utsträckning det svenska lönekostnadsliiget 

kan kompenseras med hl. a. hög produktivitet i tillverkningen. Det iir mot 

denna bakgrund väsentligt att invcsteringsverksamheten i branschen kan 

hi\llas pi\ en hög nivft. De avskrivningsli\n som ÖEF kan lämna har visat sig 

vara ett effektivt instrument för att tistadkomma detta. 

Mot denna hakgrund vill jag förorda att ÖEF ges ökad möjlighet att 

lämna avskrivningslän. 

Mot hakgrund av vad jag hilr har anfört hemställer jag att regeringen 

förcsli\r riksdagen 

att medge att den för säsongskrediter sammanlagda ramen om 

17 OOll 000 kr. fär ut nyttjas enligt vad jag har förordat. 

KAP IT ALBUDG ETEN 

V. FONDEN FÖR LÅNELINDERSTÖD 

l3] 8. Län till teko-, sko- och garveriindustrier. På statsbudgeten för inne

varande budgetår har under denna rubrik anvisats ett investeringsanslag av 

35 milj. kr. Avtal om län far ingfts inom en sammanlagd investeringsram av 

28.5 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregftcndc om avskrivnings

lån till läderskoföretag hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. till Ltln till te/..o-, Jf..o- och gan·eriindustrier p.1 tilläggsbudget Il 

till statsbudgeten för budgetåret 1979/80 anvisa ett investerings

anslag av 8 000000 kr., 

,, medge att avtal om lftn till teko-, sko- och garveriindustrier för 

ingås inom en sammanlagd investeringsram av 293 000 000 kr. 

l 4J 9. Försörjningsberedskapsliin. Under denna rubrik har på statshudgc

ten för innevarande budgettir anvisats ett investeringsanslag av 8.5,4 milj. 

kr. Medel har därvid för programmet Kemisf..a prod11f..ter m. 111. beräknats 

till 1.5 milj. kr. Pft kapitalbudgeten har därutöver för programmet Kemiska 

produkter m. m. anvisats 10 . .5 milj. kr. under investeringsanslaget Lagring 

för beredskapsändamål och vissa medel under investeringsanslaget För

rädsanläggningar m. m. 

ÖEF har i skrivelse till regeringen den 9 juli 1979 med hänvisning till 

risken för hortfall av den inhemska tillverkningen av vissa frfrn försörj

ningsberedskapssynpunkt viktiga produkter inom kemiomrädet lämnat 
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försh1g till :'i.tgiirder som syftar till all vidmakth:illa en an:eptabcl 

forsör:jningsberedskap. 

För att trygga tillgrmgen p:1 glykoler. eknoxid m. m. samt vissa tviillrne

dclrt1varor har ÖEF lriiffat I v{1 preliminiira avtal med det i statsftiretags

gruppen ingt1ende Berol Kemi AB i Stenungsund. Avt•1il'n innehär vissa 

kapacitets- och produktionst!taganden fran Remi Kemis sida. A vtalcn giil

lcr Mm den I januari 1980 för en fem- resp. tio,\rsperiod. 

Det ena avtalet gäller cl! försörjningshereuskapsl:111 p:1 5 milj. kr. samt 

ett avskrivningslfrn pt1 2 250 000 kr. Det andra avtalet gäl kr ett avskriv

ningslän pä 18 750 000 kr. Avtalen medför således ett totalt medclsbehov 

av 26 milj. kr. Medelshchovel fördelar sig p:i budgetill"en 1979/80- I WQ/8J. 

Meddshehovet för hudget:iret 1979/80 avser försörjningsberedskapsl{m pt1 

2 milj. kr. och avskrivningslfln på 9 milj. kr. Finansieringen därav har av 

ÖEF förutsatts ske genom all medel ansltis pti ti!Htggshudgel. Medclsbeho

ven för hudget{iren 1980/81- 1982/!0 har av ÖEF inplanerats inom den av 

regeringen anvisade ramen för investeringar för programplaneringen för 

perioden 1980/81 - 1984/85. 

ÖEF har undersökt alternativet all genom lagring tillgouosc hcred.~kaps

behovet av de produkter det här är fr~1ga om. Lagringsal!ernativet sHiller 

sig betydligt dyrare än föreslagna stöd:"ltgiirder. Det medför dessutom 

tekniska sv:'l.righeter. minskad flexibilitet och iir riskfyllt. 

Del är enligt min mening fr1111 försörjningsbcredskapssynpunkt angeläget 

all trygga tillgången p<"t de produkter som ÖEF angivit. Jag ansluter mig till 

ÖEF:s förslag att tillgt111gen pt1 produkterna bör slikras genom upprli!!hftl

lande av en frän försörjningsheredskapssynpunkt tillrii<..:klig produktions

kapai.:itet inom landet. ÖEF bör därför erhi'llla medel som gör det möjligt 

att träffa slutliga avtal med Berol Kemi AB. 

Jag förordar att medclsbchovet pt1 2 milj. kr. för försö1jningsbcredskaps

([in nch 9 milj. kr. för avskrivningslf111 under budgetf1ret 1979/80 tillgodoses 

dels genom omprioriteringar inom ramen för redan anvisade inveslerings

medel över statsbudgeten. dels genom att resterande meuelshehov rekvire

ras fr:'l.n oljclagringsfonden. Genom omprioriteringar inom prngrammcl 

Kemiska produkter m. m. beräknar jag att 4 milj. kr. som ställts till ÖEF:s 

förfogande för heredskapslagring av kemikalier unuer investcringsanslaget 

Lagring för bcredskapsändam;'tl skall kunna frigöras. Av budgettekniska 

skäl måste nya anslag tas upp pä tilHiggsbudget för försörjningsberedskaps

län och lån till kemisk industri. f\1otsvarande belopp kommer inte att 

utnyttjas under anslaget för beredskapsändamäl. Det resterande mcdelsbl?

hovet 7 milj. kr. bör kunna tillgodoses genom alt regeringen bemyndigar 

ÖEF att rekvirera motsvarande helopp frtln oljelagringsfonden. 

O(ielugri11gs.f(111de11 inrättades genom beslut av regeringen den 26 juni 

1975. Fonden är räntelös och förvaltas av riksgäldskontoret. Till fonden 

fors huvuddelen av Lie avgifter som inflyter med anledning av hest~immel

serna i lagen (1973: 1216) om särskild heredskapsavgift för oljeprodukter. 
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Frt1n oljclagringsfomkn rekvirerar ÖEF medel for att genomfi_ira av S1;1ts

makterna beslutad lagerupphyggnad av r;·1olja och petrokemiska prlidukter 

i övrigt. Fr.'111 oljelagringsfondcn har hittills i huvudsak rekvirerats medel 

för investeringar i varor och anfäggningar. Enligt min mening hör medel 

frän oljelagringsfonden under hudgett1ret 1979/80 fi'i användas iiven fiir 

vissa investeringar som avser industristöd i form av avskrivningsl;in för att 

trygga försöi:jningen inom det petrokemiska varuomri1de1. Be

redskapsttlgän.ler i form av industristöd är ett alternativ till inveskringar i 

heredskapslager. Fr;\n kostnads- och beredskapssynpunkt kan industri

stöd i vissa fall vara fördelaktigt. Om medel frt\n olielagringsfonden skall 

kunna disponeras för industristöd inom del ekonomiska försvaret fordras 

riksdagens medgivande. 

I enlighet med ÖEF:s förslag anser jag att rnedelshehoven för budget

ären 1980/81-1982/83 skall tillglldoses inom de medelsramar som för resp. 

budgetär kommer att anvisas för investeringar över statshudgeten. 

Med h;invisning till vad jag hLir har anfört hemstLiller jag att regeringen 

föresli1r riksdagen 

att till Viirsc"irj11i11gshaeds/,.1111.~/i/11 p{1 tilH\ggshudget 11 till statsbud

geten för budget!1ret 1979/80 anvisa ett investeringsanslag av 

2 000 000 kr. 

[.'i] 10 a. Lan till kemisk industri. Med hLinvisning till vad jag anfört i det 

föregående om avskrivningsltm till Berol Kemi AB hemsHiller jag att rege

ringen föresbr riksdagen att 

I. till Li/11 till /,.emis/, i11d11s1ri pt1 tilläggshudgct Il till statshudgcten 

för hudget!1ret 1979/80 anvisa ett invcsteringsanslag av 2 000 000 

kr.. 

, medge att industristöd inom det petrokemiska onwlidet till ett 

belopp av 7 000000 kr. hudget[tret 1979/80 skall kunna finansi

eras över oljelagringsfonden. 
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Bilaga 5.1 

Förslag till 

Lag om ändring i patentlagen (I %7: 837) 

Hiirigcrwm fiircsl\rivs art 88 m:h 91 *!i raterlllagcn 11967:8371 skall h11 

nedan angivna lydelse. 

Fiireslage11 lvdclsc 

88 *' 
Har europeisk patentansökan 

rublicerals enligt den euroreiska 
ratentkonventionen och har över
siittning till svenska av patentl-.ra
ven i den lydelse de ruhlieerades 
ing1> lh till ratenl myndigheten. 
skall paten1mvndigheten utfärda 
kungörelse diirom och htdla övcr
siittning tillgiinglig för envar. 

Har europeisk patentansökan 
ruhlicerats enligt den europeiska 
patentknnventionen och har över
sättning till svenska av patentkra
ven i den lydelse de ruhlicerades 
inglVlts till ratentmyndigheten 
.1·111111 .fi1stställd 111"g(ti erlagts. skall 
patentmyndigheten utfärda kungö
relse därom och h{1lla översättning
en tillgfö1glig fiir envar. 

Utnyttjar nägon yrkesmässigt uppfinning snm sökes skyddad i europeisk 
patentansökan efter det att kungörelse utfärdats enligt första stycket. äger 
vad som siigs om patentint r[1ng motsvarande tillämpning om ansökningen 
leder till patent för Sverige. I sadant fall omfattar patentskyddct doi.:k 
endast vad som framg{ir si1viil av patentkraven i den lydelse de publicera
des som av patentkraven enligt patent. Till straff rni1 ej dömas oi.:h ersiitt
ning för skada 111;·1 hestiirnrnas endast enligt 58 * andra stycket. 

Bestiirnmelserna i 58 *tredje stycket äga ej tilliimpning, om ersättnings
talan väckes senast ett ;1r efter det tiden för invändningen mot det europe
iska patentet utg:[1tt eller. om inviindning gjorts. senast ett f1r efter det att 
det europeiska ratentwrket heslutat att patentet skall upprätth<'1llas. 

91 *2 

1 nhommer sökanden eller patenthavaren till patentmyndigheten med 
rättelse av översilttning som avses i 82 * oi.:h erlägger han fastställd avgift 
för tryckning: av den r~ittade övers~11tningen. g~illcr denna i stiillet for den 
tidigare. Rättad översiittning: skall htillas tillgänglig for envar. om den 
ursprungliga översättningen h~1lles tillgling:lig. Har rättelse inkommit l)(;h 
avgift erlagts oi.:h är den ursprungliga öv..:rsättningen tillgänglig för envar. 
skall myndigheten utfärda kungörelse även om rättelsen. Sä snart ske kan 
skola tryckta exemplar av den rlittade övers;ittningen finnas att tillgf1 hos 
patentmyndigheten. 

Inkommer sökanden med rättelse 
av översättning som avses i 88 *· 
skall patentmyndigheten utfärda 
kungörelse diirom och hftlla den rät-

'Senaste lvdclsc 1978: 149. 
2 Senaste lydelse 1978: 149. 

Inkommer sökanden med rättelse 
av översättning som avses i 88 *· 
och crliiggcr han .fi1s1stiilld a1·gifi. 
skall patentmyndigheten utfärda 
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Nuvarande lydelse 

lade översättningen tillgänglig för 
envar. Sedan kungörelsen utfär
dats, gäller den rättade översätt
ningen i stället för den tidigare. 

28 

Fiires/agcn lydelse 

kungörelse därom och hälla den rät
tade översättningen tillgänglig för 
envar. Sedan kungörelsen utfar
dals, gäller den riitlade översätl
ningen i s1ället för den lidigare. 

Har nflgon, innan rättad översällning blev glillande, i god tro börjat 
utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i rike! på sätt som enligt tidigare 
översättning icke utgjorde intrång i sökandens eller patcnthavarens rätt 
eller vidtagit väsentliga åtgärder därför, äger han den rätt som anges i 74 ~ 
andra och tredje styckena. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1980. Har översättning eller r1ittad 
översliltning ingivits före ikraf11rädandet tillämpas dock bestämmelserna i 
sin äldre lydelse. 
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Bila>?a 6 

Utdrag 

ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

vid regeringssammanlräde 

1979-12-21 

Föredragande: statsrådet Wirten savitt avser punklerna I. 2 och 3: 

statsrädet Andersson savitt avser punkten 4 

Anmälan till tilläggsbudget Il till statsbudgeten för budgetåret 1979/80 såvitt 

avser arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde 

DRIFTBUDGETEN 

TOLFTE HllVUDTITELN 

B. Arbetsmarknad m. m. 

[I] BI. Arbetsmarknadsservice. Under denna ruhrik har på statsbudgeten 

för innevarande budgetår förts upp ett förslagsanslag på 909061 000 kr. I 

staten för anslaget har en förslagsvis posl på 140 milj. kr. förts upp för 

Oytlningsbidrag enligt beslämmelserna i arbersmarknadskungörelsen 
(1966: 368, ändrad senas! 1978: 938). 

I skrivelse den 15 juni 1979 har arbe1smarknadss1yrelsen (AMS) hem

slällt att ska1tefrihet införs för flyttningsbidrag i form av starthjälp, må

nadsresa och traktamente vid dubbel bosättning. AMS hänvisar bl. a. till 
beräkningar utförda av expertgruppen (In 1967: 14) för utredningsvcrksam

het i arbctsmarknadsfrägor (EF A), enligt vilka flyttningsbidragen täcker 

endast ungefär hälften av hushållens flyttningskostnader. Detta beror inte 

enbart på. hidragens storlek utan sammanhänger i första hand med att 

bidragen är skattepliktiga. För att kompensera hushållens tlyttningskost

nadcr erfordras en höjning av tlyttningsbidragen. Denna höjning kan erhål

las antingen genom en höjning av bidragsnivän eller genom att skattefrihet 

för bidragen införs. I valet mellan dessa två möjligheter har AMS ansett att 

skattefrihet är att föredra eftersom det ger ett vid flyttningstillfället säker

ställt bidrag. Den enskilde skulle härigenom inte behöva ta upp beloppet 

ifråga i sin självdeklaration och AMS skulle besparas det omfattande 

administrativa arbetet med att sända ut kontrolluppgifter. 
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r·,-;,.,.,/raga llCf 1·11 

Utvecklingen r;·1 arhetsmarknaJen under 1970-talct har kiinnetecknats 

av ökade sv~1righcter att passa ihor arhetssökande och lediga platser. 

Detta iir ockst1 fallet i den innevarande konjunkturuppg!1ngen, diir den 

snahht stigande efterfr;·1gan p:'i arbetskraft hittills endast till en mindre del 

kunnat reducera antalet arhctslösa. Sv~1righeterna att rekrytera arhetskraft 

har i denna konjunh.turuppg~1ng blivit markerade p{1 ett tidigare stadium iin 

som förut varit v;rnligt. Trots de förbiittringar av det regionalpolitiska 

stödet som riksdagen heslutade om under v[1ren 1979 och de ytterligare 

förhiittringar av stödet som bn väntas i 1980 ärs budgetproposition är 

emellertid en yrkesrniissig och geografisk rörlighet nödvändig för att den 

stigande efterfrägan p;·, arhetskraft nu skall kunna mötas och arbetslöshets

nivfm siinkas. 

Aktuella studier visar att kostnaderna för flyttning i samhand med ar

betslöshet endast till en del täcks av de ekonomiska bidrag samhället 

erhjuder. Det innebär att den geografiska rörlighet som medför ekonomis

ka vinster för samhällsekonomin i stort ofta medför en ekonomisk ptifrest

ning för den enskilde. De kostnader som är förenade med flyttning utgör 

alltst1 i många fall ett hinder för den geografiska rörligheten pt1 arhetsmark

naden. 

Mot hakgnmd av det anförda anser jag i likhet med AMS att det finns 

starka skäl för att förhiittra flyttningshidragen. Jag vill emellertid f. n. inte 

förorda skattefrihet. Den fri1gan är av slidan art att den kräver ytterligare 

utredning. Emellertid vill jag redan nu förorda att tlyttningshiurag i form av 

starthjiilp höjs. Start hjälpen utg;'tr för att täcka kostnader för uppehälle och 

personliga utgifter i avvaktan p<'1 den första avlöningen inkl. vissa ofrtin

komliga kostnadsfördyringar i samband med omställningen. Starthjälr ut

går i dag med 2 500 kr. till arhetstagare vars hushåll i hemorten stadigva

rande hcstf1tt av enbart arhetstagaren själv och med 5 000 kr. till arhetsta

gare vars hush~tll hesttitt av två eller flera personer som följer med vid 

flyttningen. Vid anstiillningar under sex mänader utgär inte starthjälp. 

Starthjälpen är vidare skattepliktig inkomst och läggs på toppen av den 

övriga inkomsten. Marginalskatteeffekten far till följd att större delen av 

bidraget gt1r tillhaka till staten i form av skatt. 

Mot denna hakgrund synes det väl motiverat att bättre anpassa start hjäl

pen till de faktiska kostnaderna för dem som av arbetsmarknadsskäl mäste 

byta hostadsort. Jag förordar diirför att start hjälpen i fortsällningen utg?tr 

med 6 000 kr. till hushi11l med t vä eller flera personer och med 3 000 kr. till 

hushfill med en person. Kostnaderna för en sfldan höjning kan beräknas till 

12,6. milj. kr. för helt år. De nya starthjiilpsheloppen bör triida i kraft så 

snart riksdagen fattat heslut i frflgan. Under förutsättning att riksdagens 

heslut föreligger före den I mars 1980 blir kostnaden 4,2 milj. kr. för 

ifri1gavarande höjning för hudgetftret 1979/80. 
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\kd hiinvis11ing I ill vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen 

fiiresl:tr riksdagen att 

I. 1,wdkiinna de iindringar av grunderna för flyttningshidrag snm jag 

har förordat. 

, till Arh1•1.1·11wrk11atls.1·en·iCl' p;1 tilHiggshudget Il till statshudgetcn 

för budgetiiret 1979/80 anvisa ett förslagsanslag av 4 200000 kr. 

[:!] B 2. Bidra~ till arbetsmarknadsuthildnin~. I statsbudgeten för budget

i\ret 1979/80 har för Bidrag till arhetsmarknadsuthildning anvisats samman

lagt 2 138 (>68 000 kr. Medlen förs över till arhetsmarknadsuthildningsfon

den. vilken diiruti.ivcr ocksi'1 tillförs medel fran arhetsgivare i enlighet med 

lagen ( 1975: 335) om arbetsgivaravgift till arhetsrnarknadsuthildningen. 

l-'r[1n fonden hestrids kostnaderna för delprogrammet Arhetsmarknadsut

hildning inom programmet Yrkesmässig och geografisk rörlighet. 

A\.1S har i skrivelse den 2 nnvernher 1979 anhilllit att ytterligare 800 milj. 

kr. skall anvisas pit anslaget Hidrag till arbetsmarknadsutbildning. Ar-.1S har 

därvid anfört hl. a. följande. 

I september mi'inad deltog ca 58 000 personer i arbetsmarknadsutbildning 

vilket är niira det deltagande som näddes under första kvartalet 1979. 

Utfallet för budgctilret 1978/79 var ca 2470000 elevveckor till en total 

kostnad av ca 3 850 milj. kr. Uthetalningarna fri'm arbetsmarknadsuthild

ningsfonden uppgick till 3 650 milj. kr. motsvarande hela behällningen pt1 

fonden. 

Arbetsmarknadsuthildningen skall anpassas till de p{1g!tendc förändring

arna pri arbetsmarknaden. F. n. är Higet hiittrc än för ett i\r sedan. Men med 

hänsyn till mälsättningen att i ökad utsträckning erhjuda arhctslös ungdom 

uthildning som alternativ till beredskapsarbete. siirskilt i form av kortare 

kurser. hlir nedskärningen av den totala omfattningen relativt begränsad. 

Styrelsen r~iknar med 2 315 000 uthildningsvcckor under hudgeti1ret 1979/ 

80 till en total kostnad av 3 815 milj. kr.. varav 200 milj. kr. avser överskju

tande utbetalningar frim budgctäret 1978/79. 1 arbetsmarknadsutbildnings

fonden beräknas finnas tillgängligt 3 o:n milj. kr. Fonden behöver således 

tillföras 800 milj. kr. 

Fifredraga11tie11 

Som jag anförde i årets budgetproposition hör arbctsmarknadspolitikens 

tyngdpunkt läggas pti att f1stadkomma en anpassning mellan utbud och 

eftcrfrf1gan p<'1 arbetskraft. 

Denna prim:ipiclla inriktning innebär att arbetslösa sil Ji\ngt det är möjligt 

mt1ste placeras i arbete ptl den öppna marknaden. Först när det är helt 

klarlagt att en person inte kan komma i fr:'.lga för nägon av de lediga platser 

som finns bör andra åtgärder aktualiseras. Av de medel som dti står till 

huds bör de föredras som långsiktigt stärker den enskildes ställning i 
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arbetslivet och iir iignade att unJ.::rliitta industrins strukturomvandling. Det 

innebär. som AMS anför. att arbetsmarknadsutbildning normalt är all 

föredra framför beredskapsarbete. 

Jag vill samtidigt erinra om att regeringen nyligen har tillsatt en kommit

te med uppdrag att se öva arbetsmarknadsutbildningen. En huvuduppgift 

för denna utredning iir all pröva i vad miin den nuvarande inriktningen av 

arbetsmarknadsutbildningen svarar mot Je av statsmakterna uppsatta må

len för verksamheten. Detta innebiir bl. a. analys av erforderliga t1tgärder 

för att åstadkomma flexibilitet i verksamheten. Skolöverstyrelsen CSÖl. 

som jiinlle AMS är huvudman för verksamheten. svarar för ca hälften av 

kostnaderna för denna. En rapport fr:'m statskontoret har bl. a. visat att ett 

utvecklat system för budgetplanering och budgetuppföljning saknas för 

arbetsmarknadsutbildningen. Kommitten har mot den bakgrunden fått i 

uppdrag att med förtur pröva frägan om hur ett s:'1dant system kan byggas 

upp. Jag har för avsikt att li1ta utfi.irda siirskilda budgetanvisningar till SÖ i 

detta hänseende. 

Jag fiiresl;1r att arbetsmarknadsutbildningen över anslaget tillförs 629 

milj. kr. Av detta belopp är 200 milj. kr. avsedda att täcka den brist som 

vid budgetf\rets ingäng fanns i arbetsrnarknadsutbildningsfonden. Reste

rande 429 milj. kr. utgör dels medel för att kompensera för höjda utbild

ningsbidrag (enligt nya regler den I juli 1979) för den arbetsmarknadsut

bildning som riksdagen redan fattat beslut om p5. grundval av regeringens 

förslag i !979 års budgetproposition. dels kostnader för en beräknad ök

ning av antalet utbildningsveckor. 

Jag är däremot -- mot bakgrund av vad jag nyss anfört i frågan - i 

avvaktan pii ett bättre underlag för mcdelsberäkningen inte f. n. beredd att 

tillstyrka ökade anslag till SÖ. 

Jag hemstiiller att regeringen föresl:tr riksdagen 

att till Bidra>: till arhcrrnwrk11ads111hild11i11g pi:! tilläggsbudget Il till 

statsbudgett:n för budgetfiret 1979/80 anvisa ett anslag av 

629 ()()() 000 kr. 

C. Arbetsmiljö 

[3] Rörlig kredit för Stiftelsen Samhällsföretag. Enligt de av riksdagen 

antagna riktlinjerna för den nya organisationen för skyddat arbete (prop. 

1978/79: 139. AU 1978/79: 29. rskr 1978/79: 293) bör Stiftelsen Samhällsfö

retag för egen del och för de regionala stiftelsernas för skyddat arbete 

behov fä utnyttja en gemensam rörlig kredit hos riksgäldskontoret. 

Samhällsföretag har i skrivelse den 19 september 1979 tagit upp vissa 

finsieringsfrägor för hela stiftelseorganisationen. Samhällsföretag konsta

terar bl. a. vid ett närmare studium av villkoren vid övertagandet av 
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till_l!a11gar i samband med di:t ;·1ndradc h11v11tlr11an11asl-.apel fiir sl-.yddade 

verhstiidcr n1. ni.. all sliflelscorganisationen kommer alt ha elt betydande 

behov av lik vida medel utgörande norm all rörelsekapital omedclhart efter 

vcrl\samhetens ig«1ngsiittande den I januari 1980. Delta extra hehov har 

inte heaktah i den tidigare prelirnin;ira beriikningen av anslagsmedd for 

verl\samhetsiirel 1979/XO. 

Stifteben har den 9 november 1979 ingett en reviderad beriikning av 

kostnaderna for verksamheten under budgetiH·et 1979/XO. Hchovet av drift

bidrag har tagits urr med utgi'1ngsp11nkt i en beriiknad resultatriikning 

uppriittad enligt bokföringsmiissiga grunder. Behovet av likvida medel för 

riirclsekapitalupphyggnad ingi1r inte i beräkningen eftersom detta inte iir 

ni1gon kostnad enligt hokföringsrniissiga principer. Likvida medel som 

hehövs utiiver bidraget för all tii..:ka den hcriiknade förlusten enligt resul

latriikningen redovisas i en finansieringsanalys. Diirntiiver redovisas erfor

tkrligt inve.sleringshidrag liksom behov av medel för ri)relsckapital. 

Stiftelsen har i skrivelsen i september 1979 i första hand hemst~illt att 

medlen för rörelsekapitalet beviljas som en separat post tich betecknas 

som iigartilbktitt. Om n:1got siirskilt bidrag för uppbyggnaden av rörclseka

pitalhehovel inte kan beviljas fr{111 statsmakternas sida i\tcrstitr alternativet 

all l~ina upp medlen. Samhiillsförctag foresl;'1r diirför alt det i andra hand 

inrättas en s. k. rörlig kredit hos riksgäldskontorct. Stiftelsen framhftller 

dock <llt det iir ganska C.\traordinärt all rörelsedrivande juridiska personer 

av den storleksordning som stiftelseorganisationen representerar stanar 

sin verksamhet utan eget kapital. Vidare ber;iknas en upp(;.111ing av rörelse

kapital all bli tiimligen betungande i den framtida verksamheten. 

Samhällsföretag anser det svärt att beräkna rörelsekapitalhehovet. San

nnlikt torde do..:k enligt stiftelsens beräkningar behovet ligga i närheten av 

halva ~1rsförsäljningen. dvs. ca 500 milj. kr. Om särskilda medel för att 

1äcL1 behovet av rörelsekapital inte kan beviljas föresli\r Samhällsföretag 

att stiftelsen beviljas en rörlig kredit hos riksgiildskontoret p<'1 500 milj. kr. 

Ri/..sre1·isio11.1Ter/..e1 har anmndats att yllra sig över stiftelsens skrivelse. 

Verket framhåller att man inte automatiskt hör jämföra Samhällsföretags 

kreditbehov ITIL~d vad ett privat eller statligt aktiebolag, av motsvarande 

omfattning kan tänkas ha. Skillnaderna iir i frf1ga om finansierings- och 

ligarförhi\llanden etc. alltför stora för att en enkel jämförelse skall kunna 

göras. Riksrevisionsverkel konstaterar all Samhällsföretag har hehov av 

rörelsekapital i form av bl. a. likvida medel. Det torde enligt verket inte 

vara orealistiskt att räkna med en omsättningshastighet av fyra till fem 

gånger per ar för denna typ av kapital i ett företag av Samhällsföretags 

storlek. Med denna utgängspunkt borde enligt riksrevisionsverket ett rö

relsekapital om 200-250 milj. kr. vara tillräckligt. Riksrevisionsverket 

anser emellertid att underlaget inte ger möjlighet att ta en definitiv ställ

ning. För att kunna göra en mer realistisk beräkning av kredithehovet 

erfordras nägon form av koncernbalansräkning för hela stiftelseorganisa-
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tiom:11. En s[1da11 bi.:räkning hör bl. a. ta h;insyn till i vilki.:n takt 

stiftelsi.:organisatit111i.:11 m;·iste infria sina fiirrliktelser gi.:nternot de tidigare 

huvudm;innen. Detta talar. enligt verket. fiir att behovet av rön:lsekarital 

I. v. hör t;kkas av en rörlig kredit hns rih.sgiil<lsk1rntoret. 

.lag ;ir inte herl·dd att före'>l<"1 n~1g1J11 annan lösning av lh1gan om stiftel

se1lrganisationens rörelsekaritalheh1lV iin den jag har förordat i rnlr. 1978/ 

7'1: 1:<9. Jag ansl11ti.:r mig i stort till riksrevisinnsverki.:ts yttrande 11111 riirlig 

kredit för stiftclsi.:organisationen. Jag delar vidare Samhl'illsforetags urr

fattning att hehovet av riirelsekarital ;ir extra stort omedelbart efter verk

samhetens start i hi.irjan av ar 19XO. \fot den bakgrunden förordar jag att 

stiftl'lse11 beviljas en rörlig kredit 11111 4011 milj. kr. för att klara de 

lik\iditetsrMn:stningar s11111 ka11 urrst~1 i verksamheten. friimst under förs

ta ti;ilften av ~ir 1980. Det hör vara möjligt att senare nedbringa behovet av 

ri\rlig kredit till en storlek motsvarande ungctlir den som riksrevisionsver

h.et har angett . 

.lag hemsniller att regeringen föresbr riksdagen 

att medge at I Stiftelsen Samhiillsfiiretag för egen del och fiir de 

regionala stiftelserna för sk~·dJat arhete rnr disronera en rörlig 

kredit av 400000000 h. i riksglildsknntoret. 

D. Invandring m. m. 

[ 4) I> 5. Särskilt bidrag till stiftelsen Finlands hus. I skrivelser den 25 
augusti 1978 och den 29 augusti 1979 till regeringen har stiftelsen Finlands 

hus anhtdlit all den svenska n:geringen beviljar rLintestiid till stiftelsen för 

kalender;1ren 197~ -1980 lll11 sammanlagt I 090000 h. 

J·.iircd r11g1111d1·11 

Stiftelsen Finlands hus har enligt sina stadgar till syfte att verka för 

finska invandrare i Sverige och bland dem friimja <len kulturella samhö

righeten samt främja samarbete mellan Finland och Sverige. För dessa 

iindamttl köpte stiftelsen i·ir 1970 en fastighet i Stockholm. vilken har 

kommit att bli ett centrum för finsk förenings- och kulturverksamhet 

framför allt i stockholmsomritdet. Finska staten har medverkat till finansi

eringen av Finlands hus genom bidrag av väsentlig omfattning och den 

svenska staten har främst medverkat pii stt sätt att ombyggnaden av fas

tigheten har skett som bcredskarsarbete. Stiftelsens kostnader för finansi

eringen av Finlands hus har emellertid blivit avsevärt högre än beräknat. 

Stiftelsen har mot denna bakgrund hos Finlands och Sveriges n:geringar 

ansl.\kt nm bidrag till betalning av stiftelsens ltineräntor. Finlands rege1ing 

har hevil.i<1t r~mtestöd under förutslit1ning alt ungefar motsvarande bell)Pr 

stiills till stitfrlsens förfogande av den svenska staten. 
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l·inlands hus har ett stort värde som centrum för den li11sbpr:'11\iga 

k11lltll"L'JJ i Sverigt'. Verksamht'ten i Finlands hus hidrar till alt friimja de 

fin~ka invandrarnas föreningsliv samt infor111ati11ns- och kulturnthytel mel

lan Sverige och Finland. Det lir vii.,;l'lltligt att verksamheten i Finlands hus 

f;lr funsätta. Det lir Jiirfiit· angeli\get att en iiversyn giirs av stiftelsens 

cl\01Hll11i och att stiftcben utarhetar cn plan för en rekonstruktion av 

ck1111(H11in och Vt'rksa111hctcns finansiering. Stiftelsen har meddelat att den 

J...nmnH:r att ta initiativ till cn st1dan iiversyn. I avvaktan p:1 att ekonomin 

ses iivcr kriivs dock ett tillfälligt sti.id av statliga medel för all verksamhl·

ten skall kunna bedrivas i ofiiriimlrad omfattning. Det svensJ...a hidraget hör 

uppga till ungefär samma belopp som anvisats fr:'lll tinsJ... sida. 

i\kd hiinvisning till vad jag har anfört hemstiiller jag att regeringen 

fiiresl<'1r ril\sdagen 

att till Si"irs/..ilr hidrnJ.: rill srifidse11 Fi11/a11ds '111.1 pt1 tilliiggsbudget Il 

till statsbudgeten for budgetaret 1979/80 anvisa ett anslag av 

I 090000 kr. 
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Ht>STAl>SDl:J'ARTE\:IENTET 

Föredragande: statsr:1det Friggcbo 

Utdrag 

l'RUTOK<H.L 

_1,7 

Hi/11g11 7 

vid regcrings.~ammantriide 

1979-12-21 

Anmälan till tilläggshudget Il till statsbudgeten för budgel<iret 1979/80 silvitt 

a\·ser bostadsdepartementets ,·erksamhetsomriide 

l>RIFTRlJDGETEN 

TRET'I< >NDE HUYUDTITELN 

A. Bostadsdepartementet m. m. 

11·1 A 2. Kommitteer m. m. Till iindam:det har i statsbudgeten för h11dget

:iret 1979/80 anvisats ett rescrvationsanslag av 5 850000 kr. Vid ingtingcn 

av hudgetru-ct fann~ p;1 anslaget en reservation av 2 9.:'i~ h98 kr. 

Fiir utredningsverksarnheten heriiknas för h11dgett1ret 1979/80 ett ytterli

gare medelshehov av 7 milj. kr. 

Jag hcmstiiller att regeringen förcsl:'tr riksdagen 

att till f.:0111111i111;l'r 111. 111. pi\. tilläggsh11dget Il till statsh11dgcten for 

hudgct;lrct 1979(80 anvisa ett rescrvationsanslag av 7 000 000 kr. 
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IN DL'STRIDEPARlEM ENTET 

_N 

Uilugt18 

l"tdrag 

PR< lTUK< lLL 

\·id r..:g..:ringssammant1-;iJ..: 

i'.17'1-12-21 

Föredragande: statsdidet Asling s;h·itt avser punk•erna I od1 4: 

statsrr1Jet Petri si1vit1 avsa punkterna 2 <ll:h 3 

Anmälan till tilläggsbudget Il till statsbudgeten för hmlgetaret 1979/HO savitt 

a\'ser industridepartementets H!rksamhetsomri1de 

DRIFTBUDGETEN 

FJORTONDE HUVUDTITELN 

8. Industri m. m. 

r I] H 13. Mcdclstillskott till regionala utvecklingsfonder. I statshuJgcten 

för hudgeti1rct 1979/80 har under denna anslagsruhrik anvisats ett resava

tionsanslag av 300 milj. kr. 

Riksdagen hcslöt vi1ren 1979 !NU 197'1\/79: 5'!. rskr 197'1\/79: 4151 all 

hemyndiga regeringen att fiir budgeti1ret 1'!79/XO ikllida staten garantier f'iir 

län till Je regionala 11tved;.lingsfonderna med ,ammanlagt hiig.'1 JOO milj. 

kr. Syftet var att ge fi.Hldema vidgade 11tli1ningsmiijlight:kr. Regeringl'll 

förutsattes ittcrkomrna till rik:-.Jagen med redugiirelse flir utformningen av 

garantisystemet od1 flirslag tlm hur dd skall utfurmas i furt<ittningen. Jag 

knmmer nu alt redogöra för hur systemet enligt min mening i huvud-,ak hör 

utformas. 

Jag anser att ribdagens syfte hlist tillgtllltises um fonderna sjiih·a far 

le1:k1ia garantic:r fiir län stim liimnas till fi.iret1gcn a\· ordinarie kreditinsti

tut. Pt1 si'1 siitt kan fonderna genom egna heslut erbjuda företagen tri: olika 

kreditformer. n;imligen rrL1J11kt11t vcekling-,lilri. riirelsel;111 ud1 l~inegaranti

er. Egna rörelseli'ln 1Kh l{mcgarantier hl1r kunna ge-, for samma iindam:il. 

Den fi_ir Jet aktudla fallet b~i,ta formen kan lhirvid anv:indas. FLl!lderna 

hör striiva efter en s[idan fördelning av sin l:in- och garantigivning all 

projekt med högt resr. lagt risktagande fördela' p{1 ett halan,erat siitl. 

f·\inderna blir fä be\'ilja rörelselfo1 ,ieh/eller garanti på sammanbgt högst 

500000 kr. till ett 01.:h 'amma företag. För garant;~ivningen bör i tilliirnrliga 
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delar giill;1 -.amma regler sum giilkr enligt förordningen I 197~: ."07 l om 

indusl rig;1rant il<in. 

h1nde1 n;1s garantigivning biir hegriinsas p[i sa siitl att va1je fond far riitt 

att sti.tlla garantier inom en ram av 20'.;. av fnndkapitalct. Som fondkapital 

hiir lbn·id giilla det helnpp som enligt senast faststiillda oeh av revisnrerna 

gudkiinda halan.,riikning utgiir fnndens eget kapital. Jag hediimer all fon

dernas sammanlagda möjlighl'ler till garantigivning I. o. m. niista hudgett1r 

hiirigcnom knmmer all uppg;1 till ea 301) milj. kr. Eftersom utrymmet fi.ir 

garantil'1 med denna n11::hlll ktlmml'r att lika i samma takt som fondkapita

let iikar. r;iknar jag med alt nfignn iindring av siittct all faststiilla fondernas 

miijlighcter till garantigivning inte kllrTimer all hli aktuellt under de niir

masll' [t ren. 

hirl11stri-,k1~n pi·1 fomkrnas garantigivning biir dela~ lika mellan re~p. 

ut \·eek lingsfond od1 staten. Jag fiirordar diirför att fiJnder som tvingas 

ini"! ia gar;1ntie1 arlige11 i d"terskott l";"tr crsiillning fr{tn staten som motsvarar 

hiill"tcn <1v det infriade beluppel. Pt1 s[t siill titcruppr:illas en del av det 

f"iirlurade fnndkapitalet. lk 'latliga bidrag till forlusttiiekning s11m diirvid 

blir al\tuclla hör hek1lslas m~·d medel fri111 l'll siirskilt anslag. Förlustliiek

ning kan l\omma i frt1ga första g:ingen under hudgetaret 1980/81. Jag har 

tidigare förordat (prop. 1979/80: 100 bil. 17 punkt H 14) att el! nytt anslag 

förs upp p;) statsbudgeten för della ändamrtl. 

Med hr1nsyn till all hanl\.erna i dessa fall inte liiper nt1gon förlustrisk bör 

de betala en avgift till garantigivaren. dvs. utvecklingsfonden. Storleken pt1 

garantiavgiften liksom riintan för lt1n som garanterats av fonderna bör 

anpassas efter vad som gäller för lin enligt förordningen ( 1978: 5071 om 

indust rigaran1 ilrin. 

Jag hemställer all regeringen föreslf1r riksdagen 

att godkänna de av mig förordade riktlinjerna för garantigivning hos 

de regionala utvecklingsfonderna. 

E. Energihushållning 

1.2_! E 5. Energibesparande atgärder inom närin~slivct m. m. 1 statsbudge

ten fi_ir h11dgt:'l:1ret 1979/XO har under denna rubrik anvisah ett 

re-,ervationsansl<tg av 300 milj. kr. 

Fr:m delta an">lag bestrid~ utgifter för statsbidrag bl. a. enligt förnrdning

l'n t llJ7.:i: ..!~2! om statsbidrag till energibesparande <'1tgiirdt::r inom niiringsli

vct m. m. (1Hl1tryckt 1978: 339. iindrad 1979: .'i."41. Enligt förordningen kan 

bidrag utg<'1 till bl. a. framtagande av prototyper oeh demonstratinnsanliigg

ningar med inril\tning p[1 effektivare erH:rgianviindning inom industrin eller 

i110111 11an.,p1nt neh samfonlsel, f1tervinning av energikriivande varnr eller 

energi 111" avfall. <lllViindning av annat bränsle iin l,ilja eller effektivare 

t)ii1rvii1mcdistrih11titm. Bidrag kan utg{1 oeksti till framtagande av anliigg-
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ning fiir energiproduktion s1in1 innehiir tilliimpning av teknik som kan 

antag•1s komma all bli lönsam. 

Sven si... Metannlul veckling /\ H (SM AH) iir ett till 9()'.;. statligt iigt ho lag 

med uppgift att hedriva utrednings- och 111vecklingsarhl'le riirande anviind

ningen av hl. a. metanol som drivmedel. Bolagi.:t har i en skrivelse den 29 

augusti 1979 till regeringen anmiill ett mcdelsbehov om rn H milj. kr. för 

vissa foltprnv med Jistribution nch anviindning av alkoholhaltiga Jrivme

Jel unJer pcrioJen 1979-19HI. 
Framstiillningcn avser håde investering'>- och Jriflkostnmler. Till vissa 

forskningsinriktade projekt med anknytning till fältproven har SMAB er

hftllit stöd frftn styrelsen för tci...nisk utveckling. Holagct pftpekar i sin 

skrivelse att hidrag för faltproven inte har erhflllits frän energiforsknings

anslagct eller anslaget for encrgihcsparandc ätgiirdcr inom niiringslivct 

m. m. 

SM/\H:s skrivelse har ren~ittcrats till statens industriverk. nämnden för 

energiproduktillnsforskning och oljeersiittningsdelegationen (I 1979: 0 I). 

vilka alla framhäller att det är angcliiget att projekten genomförs. Industri

verket påpekar emellertid att de aktuella proven delvis är av annan karak

tiir än de demonstrationsprojekt som verket normalt kan stödja med bi

drag. Verket pekar dii1for ptl möjligheten att utvidga området för stöd till 

prototyper och dcmonstrationsanlilggningar unJer förevarande anslag. 

I en skrivelse den 16 november 1979 har industriverket bl. a. hemställt 

om ändring av anslagets användningsområde sä att stöd kan utgå till ätgärd 

som avser införande av ny energiråvara inom industrin. inom transport och 

samfärJscl eller inom övrigt näringsliv. Bidrag bör enligt industriverket 

kunna utgå för att täcka driftunderskott i sådan verksamhet under de första 

ären. ÄnJringsförslagen innebär att stödet inte som nu begränsas till fram

tagande av anläggning. 

Jag delar industriverkets uppfattning betriitfande behovet av att kunna 

stödja ätgärder av detta slag. Det är angcliiget att bl. a. prov med distribu

tion och användning av syntetiska drivmedel genomförs för att ge underlag 

för framtida beslut om införande. Statligt stöd torde vara erforderligt för 

att dylika prov skall komma till stånd. Åtgiirder av detta slag rörande även 

andra energiråvaror bör kunna stödjas. 

J<ig finner mot denna bakgrund alt statsbidrag bör kunna utgå till demon

strationsåtgärdcr som avser införande av energiråvaror som ersätter olja 

eller oljeprodukter inom industrin. transport och samfärdsel eller övrigt 

niiringsliv. Bidraget bör i likhet med bidraget till prototyper och dcmonstra

tionsanfäggningar utgå med högst 50 <:( av godkända kostnader. 

Jag hemställer att regeringen förcslär riksdagen 

att godkiinna den av mig förordade ändringen av grunderna för 

bidrag till energibesparande åtgärder inom niiringslivet. 
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[JJ E 12. Solmätning vid Sn•riges meteorologiska och h)·drologiska institut. 

Nägot anslag för detta ändami'il finns inte upptaget i statsbudgeten fiir 

budgetåret 1979/80. 

Vid min anmälan till budgetpropositionen 1980 (prop. 1979/80: 100 bil. 17 

punkt E 11 l har jag tidigare denna dag angivit medclsbehovet för solmät

ning vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut till 2 66 7 000 kr. 

under budgetäret 1979/80. 

Med hänvisning till min redogörelse i budgetpropositionen hemstliller 

jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till So/111iitni11g l'id S1·eriges meteorologiska och h_\'llrologis/..a 

institut p[1 tilläggshudget Il till statsbudgeten för budget<'1ret 1979/ 

80 anvisa ett reservationsanslag av 2 667 000 kr. 

F. Teknisk utveckling m. m. 

I 4 J F 1. St)'relsen för Teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling. 

I statsbudgeten för budgetåret 1979/80 har under denna rubrik anvisats ett 

reservationsanslag av 410550000 kr. 

Riksdagen har beslutat (NU I 97'11./79: 59. rskr 1978/79: 415) att under 

detta anslag anvisa s~irskilda medel för stiid till s~idant ut veck I in g sa r

be te som initieras av de anstiillda i företagen. Enligt rih.sda

gens heslut skall regeringen föreliigga riksdagen ett förslag till utformning 

av en s~1dan stödform. Till grund för förslaget skall ligga de principer som 

anges i motion 1978/79: 2020. Den nya stödformen syftar till att speciellt 

stödja utvecklingsarhete initierat av arbetstagare inom fiiretagen fi\r att fri 

fram nya och förbättrade produkter liksom alternativ produktillll. 

Genom Styrelsen för teknisk utveckling (STUJ ges i dag stiid till siiviil 

företags som enskilda uppfinnares utveckling~arbete. D~irigenom stöds i 

viss utstr;ickning nu projekt av den typ som avses i riksdagsbeslutet. 

Stödgivningen regleras genom förordningen ( 1978: 571) om statligt stöd till 

teknisk for~kning. indust ridit ut vecklingsarhete och upplinnarverksamhet 

(lindrad 1979: 605). Stöd till industriellt utvecklingsarhete himnas som bi

drag med villkorligt krav på 11\erhetalning eller undantagsvi:s som lån. Till 

uppfinnarverksamhet kan stöd liimnas ocksä i annan liimplig form som 

genom stipendier eller pris. 

Grundliiggande krav för projektstödet iir att det pn~jckt som stöds skall 

vara förenat med en teknisk risk. Vid prövningen om stöd skall famnas har 

STU att beakta hädc de tekniska möjligheterna att genomföra projektet 

med asyftat resultat och möjligheterna att nyttiggöra resultatet. Om pro

jektet kan väntas medföra ekonomiskt utbyte för en hidragsnwttagare 

förenas bidraget med villkorlig skyldighet att återbetala beloppet. Stöd för 
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ett s[1dant projd~t f;·1r m11ts\"ara hiigst hah·a kostnaden fiir projektet. Di:t 

linns d111.:k möjli!,!hel alt sli.idja enskild:1 pers1ll1er u.:h sm~1företag med 

stiirre andel. 

Lltfnrmningen av det nya stiidet hör enli!,!t min mening nlir;1 ansluta till 

de regler som g;illcr fiir STL! :s stiid i allmiinhet. Stiidet hiir s~dedes llimnas 

till pnijekt diir det finns en teknisk oslikerhet men diir dl ly<.: kal genomfö

rande hL'diims vara dl stort tekniskt framsle!! o<.:h skapa intressanta ut

ve<.:klin)!smiijlighcler fiir nliringsliv o<.:h samhiilk. Vidare hiir utgiingspunJ..

tcn v;1ra att stiidet skall utga i samma form som STU:s stöd i iivrigt 

kompletter<tl med spe<.:iella hestiimmelser fiir att tillgodose det siirskilda 

syfll't med st i.idet. nlimligen att friimj<1 ut ve<.:klingsarhcte som iir grundat p~i 

de anstiilldas direkta engagemang i att ta fram ny eller fiirhiittrad teknik 

eller ny;1 cller fiirhiittrade produkter. Jag <'1tcrkommer till dessa slirhestiim

melser i det följ;mde. 

S1Hn jag nyss har framhäll it stöder STU redan i dag ett stort antal projekt 

s11m hygger p;1 ideer av anstiillda i företag. Si1dana ideer kan emellertid i 

vissa fall stöta r:·1 hinder för sitt förverkligande. Ett hinder lir att idecr som 

inte hiirstammar fr{1n företagens ut \"e<.:klingsavdelningar kan ha svllrt all 

vinna gd1iir vid prioriteringar inom företagen. Ett annat ~ir att idecr kan 

vara oförenliga med företagets produktfilosofi. Syftet med det nya stödet 

iir att fitnga upp dessa idcer. Pft m~inga ht1ll finns utan tvekan en önskan all 

hiittre ta till var.i den erfarenhet och de ideer som finns hos de anstiillda. 

Flera fiiretag har redan i dag tagit initiativ i detta syfte genom att hilda s. k. 

fiirslagskommittecr med representanter fiir <1vlil de anstlillda snm fiire

lagsledning. De anstlillda uppmuntras genom förslagstlivlingar u. d. alt 

bidra till företagens utveckling. Det finns enligt min mening anledning att 

hrcdda denna I yr av verksamhet för att ytterligare stimulera sr1dant ut

vecklingsarbcte som initieras av de anstiillda i fi.iretagen. Fi..irslagskommit

kcr kan öka miijlighcterna att ta hand om förslag frän de anstlillda. Fri·\n 

flera förl'lag har emellertid framhftllits all det endast iir fi.i1Ni11ringsförslag 

vilka direkt kan utnyttjas i den löpande produkti11ncn som anammas av 

kommilleLrna. Förslag som kriiver vidare utve.:kling kommer inte fram. 

Fiir att den nya stödformen skall nä sina syften kan det krlivas alt hefintliga 

kanaler breddas och nya skapas. Hur delta hlist åstadk11ms iir dock en 

f"raga som det ankommer p;'1 arbet.,tagarc o<.:h fi.irt'lagslcdning i resp. fört

lag all avgöra. 

L;tmlirkandc för de idcer som det nya stödd tar sikte pfi iir stdcdcs att de 

har kommit fram pa i:tt annat siitt :in i företagets n1irmala utvecklingsarbe

te. ldegivarcn kan vara en anstlilld i vars arbetsuppgifter det inte ingår all 

utve<.:kla prndukler. 

Centralt för den nya stödformen bör vara att skapa möjlighet för idegi

varen all bli frikopplad frfln den löpande verksamheten i företaget och fä 

tid och resurser att vidareutveckla sin ide i ett utvecklingsprojekt. All 

erfarenhet visar all man inte bör skilja ide från idegivare för tidigt i 

innovat ionsproeessen. 
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Stöuct hör iiven kunna 11tnyt1jas for all tiicka kostnader för hedlimning 

av och stiiJ till rrojekt inom företaget i former som företaget och Je 

amtiillda kommer överens om. 

Det iir viktigt att företagen finansierar en del av kostnaurn för stödda 

projekt. Härigenom siikerstiills all företagen tror p~1 rrojekten och iir 

beredda att genomföra projekten iiven sedan STU har avslutat sitt stöJ. 

För att omsätta en ide i en innovation riicker det inte med att det tekniska 

ut vecklingsarbetet lyckas. Produk tionsanpassning. marknadsföringsin

satser m. m. krävs och för dessa faser i innovationsrrocessen erfordras 

stora insatser frrtn företagets sida. 

Jag ttlerkommer nu till de siirskilda hestiimmclser som hlir giilla för det 

nya stödet. 

För att stimulera företagen att satsa rti arbetstagarinitierade projekt bör 

STU ges möjlighet att inom anvisade ramar stödja stidana rrojekt med urr 

till tvti tredjedelar av projektkostnaden. Detta bör giilla oavsett företagets 

storlek och egna finansiella resurser eller rrnjektcts karaktii.r. Företaget 

bör dokumentera sitt intresse för rrujektet genom att satsa minst en 

tredjedel. Företaget bör i samrt1d med de anstiillda inge det underlag som 

erfordras för STLJ:s utvärdering och bedömning av rrojektet. Stödet hör 

utgå till företaget. 

STLJ bör handfagga dessa projckt enligt de rutincr som timimpas för 

övriga utvecklingsprojekt. Innan beslut fattas i ett stödärende bör det 

äligga STLJ att inhämta yttrande från en siirskild nämnd. som utses av 

STU:s styrelse. Nämnden bör innehålla rerresentanter för löntagarna. Det 

ankommer på regeringen all faststiilla niirmare riktlinjer för niimndens 

sammansättning. 

Projektstöd hör lämnas med villkorlig återbetalningsskyldighet. Eftergift 

av återbetalningsskyldigheten bör medges om bidragsmottagaren visar att 

projektets resultat varken har gett eller kan väntas ge ekonomiskt uthyte 

av mer iin hegränsad omfattning. 

Förslag som kommer fram inom ett företag och bedöms vara intressanta 

men som faller utanför det egna företagets intresse och komretens bör 

kunna slussas vidare till STU för eventuellt stöd till utve<.:klingsarbete. 

Förmedling till annat företag kan göras pli sedvanligt siitt. eventuellt med 

hjälp av STU. 

Inom den offentliga sektorn och speciellt inom kommunerna ragår lim

fattande aktiviteter for all entusiasmera de anstiillda att komma med för

slag till ändamålsenlig ny teknik och nya metoder. Om det för att genomfi.i

ra sådana förslag finns behov av tekniskt/industriellt utvecklingsarbete bör 

även dessa kunna förmedlas av STU till ett lämpligt företag enligt ovan. 

Även i detta fall bör idegivaren rii lämrligt siitt ges möjlighet att engagera 

sig i utvecklingsarbetet. 

Mt:d hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer _jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att godkänna de riktlinjer som jag har förordat för stöd till utveck

lingsarbete som initieras av de anstiillda i företagen. 
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K<>MMllNOEPAKTEMFNTFT 

Föredragande: statsrf1det Boo 

l.1 tdrag 

PKUTOKClLL 

45 

Bi/11g111.J 

vid rcgcringssammantr~idc 

1979-12-21 

Anmälan till tilläggsbudget Il till statsbudgeten för budgetåret 1979/80 såvitt 

avser kommundepartementets verksamhetsområde 

DRIFTBUDG ETEN 

FEMTONDE HUVUDTITELN 

A. Kommundepartementet m. m. 

[I] A 3. Extra utgifter. En överenskommelse om samarbete vid oljeför

orening i Nordsjön, Bonn-överenskommelsen, undertecknades av Sverige 

utan förbehåll för ratifikation den 9 juni 1969. Överenskommelsen gäller 

mellan Belgien, Danmark. Frankrike, Nederländerna. Norge, Storbritanni

en, Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland och innebär att de för

dragsslutande staterna på sätt som anges i överenskommelsen skall bistå 

varandra vid oljeförorening inom nordsjöområdet. Sveriges andel av 

sekretariatskostnaderna för budgetftrel 1979/80 beräknas uppgå till 25 000 

kr. 

Jag anser det inte minst med hänsyn till den betydande oljeutvinning 

som förekommer i Nordsjön väsentligt att det internationella samarbetet 

vid oljeförorening inom nordsjöområdet kan bedrivas effektivt. Jag föror

dar därför att medel anvisas för angivna ändamM. 

Jag hemställer mot denna bakgrund att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utg((ter på tilläggsbudget Il till statsbudgeten för bud

getåret 1979/80 anvisa ett reservationsanslag av 25 000 kr. 
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Bilaga /IJ 

Förteckning 

över av regeringen hos riksdagen i prop. 1979/80: 101 begärda anslag 
pa tilläggsbudget Il till statsbudgeten för budgetitret 1979/80 

DRIFTBt:DGETEN 

A. Egentliga statsutgifter 

Il. J 11.1·1 it icdc {Jarl l'llll' 11t1'/ 

() 5 U1r11slning lill doms1olar m. m .. r1'.\'i'/'l'({(io11.1·w1.1·/ag 

E 3 a Allmiinna advnkatbyr<'1er: Riirebekapital 

X. J1irclhmk.1departe111e11t1·1 

B 15 Siirskil! slöd lill jon.lhruk och skogsbruk, m. m. i 

2 I 00 000 
1 I 000 OIMl 

Norrbo!lens Hin. reserrntio11.1a11.1·/l/g 16 OIM.l 000 
G Sveriges lanthruksuniversitd: Förval!ningskosl-

nader..fi'irs/ag.H111s/ag I 000 0(1() 

B 
B 2 
[) 5 

A .... 

E 12 

A 3 

Stöd till idrotten: Anläggningssliid m. m., re.1·en·a-

ti1•11.rn11slag 

.\' 11. A rhc1.1·11w rk nl/dsde part 1'1111'11 I el 

Arhelsmark nadsservice .fiirs/agsanslag 

Bidrag !ill arhetsmarknadsulbildning 
S[irskilt hidrag till stiftelsen Finlands hus 

X 111. Bostadsdcparte1111•111c1 

Kommillcer. m. m .. n·scn·atio11.rn11slag 

X IV. l11d11.1·1ridepar/<'111c11t1'/ 

Solmälning vid Sveriges meleorologiska och hydro
logiska insl it ut. rc.1·1'rl't1ti1111.1a11slag 

X V. I\ 1 J1111111111depa rt c mc 111 et 

Extra tl!gifter. rcsen·ati1111.1·a11slag 

Summa för drifthudgeten 

KAPIT ALBUDGETEN 

8 
9 

10 a 

V. Fonden för läneunderstöd 

H ande lsdepartc mentet 
Um till teko-, sko- och garveriindustrier 
Försör:jningsbcrcdskapsfan 
Um till kemisk industri 

Summa för kapitalbudgeten 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 

2 500 ()(I() 

4 200000 

629 000 000 

I 090 000 

7 000 000 

2 667 000 

25 (I()() 

676582000 

8 000000 
2000000 
2 000000 

12000000 
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